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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_obs@abv.bg  

 
 

Изх. № …………………………………… 
      
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
                                                
                                   

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
                                                                                                                                                    

ОТ  КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 

 
 

Относно: Приемане План за работа на Общински Съвет-Брусарци за периода 
01.01.2015г. – 30.06.2015г. 
 

 
 Уважаеми дами и господа общински съветници,  
 

Приемането на План за работата на Общински съвет Брусарци цели осигуряване на 
ритмичност и предварително планиране дейността на съвета за по-добра предварителна подготовка 
и информираност на общинските съветници, както и доброто взаимодействие с общинската 
администрация. 

При изготвянето му е взето под внимание експертното мнение на специалистите от 
общинска администрация, които ще участват при разработването и внасянето на съответните 
Докладни записки. Съобразени са направените от тях предложения и препоръки за същността и 
периода за внасяне на задължителни за приемане материали. Предложеният план за шестмесечието 
няма изчерпателен характер, но следва логиката на задължителни въпроси, които общинският 
съвет е длъжен да разгледа. 

Съгласно чл. 54, ал. 3 от Правилника за дейността и организацията  на Общински съвет 
Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (П ОбС), всички 
материали, предназначени за предварително насрочено заседание се представят в канцеларията на 
общински съвет не по-късно от 11 дни преди датата на заседанието, за да бъден спазен 7 дневния 
срок за разпространяването на материалите да общинските съветници и кметовете. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание Проект на План за работа на 
Общински съвет Брусарци, за първата половина на календарната 2015г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брусарци 

 
РЕШИ: 

Приема   
ПЛАН ЗА РАБОТА 

 
на Общински съвет Брусарци, обл. Монтана за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г. 

 
1. Заседанията на Общински съвет се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца; 

2. Заседанията на постоянните комисии се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца; 
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3. Материалите за разглеждане в постоянните комисии се внасят при техническия сътрудник 

Ангелина Борисова до 15-то число на месеца. 

Месец януари 2015г. 
 
1. Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. 
    Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2. Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 
31.12.2014г. 
    Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
3. Приемане на бюджета на Община Брусарци за 2015г.          
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
4. Приемане План за действие в подкрепа на интеграционните политики в Община Брусарци 2015-
2020г. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
               
5. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2014 г.                                                                
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци  
 
6. Отчет за изпълнението на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода от 01.07.2014г. до 
31.12.2014г. 
                                                Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
7. Отчет  за дейността  на Общински съвет Брусарци за периода 01.07.2014-31.12.2014г. 
                                                Докладва: Катя Додева - Председател на ОбС 
 
8. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 
2015 година           
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци  
 
9. Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода от 01.01.2014г. до 
31.12.2014г.  
                                                Докладва: Кмета на община Брусарци 
 

Месец февруари 2015г. 
 
1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2014-31.12.2014г. 
              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2014г.  
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
3. Одобряване на бюджетна прогноза на Община Брусарци за периода 2016 – 2018г. за местни 
дейности 
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
4. Приемане на  Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост, за състоянието на общинската собственост в Община Брусарци и  
резултатите от нейното управление за  2014г                       
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
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5. Приемане на Отчет по изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Брусарци 2014г.                                              
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец март 2015г. 

 
1. Отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждане на 
продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за 2014г. 
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2.  Отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общински поземлен фонд” за 2014г. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
3. Отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва 
да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Брусарци”за 
2014г. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
4. Приемане на Годишен доклад /2014г/. за наблюдение на изпълнението на Общински план за 
развитие на Община Брусарци 2014 – 2020г. 
              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци 2016г.                                             
                                             Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
6. Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност на Община Брусарци за периода 
2015 – 2016 г. 
                                             Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
7. Приемане на отчет  за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по 
отпадъците на територията на Община Брусарци 
                                             Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец април 2015г. 

 
1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01-31.03.2015г. 
                                          Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната 
програма по чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и изразходваните средства от бюджета през 2014г. 
                                         Докладва: Председателят на Общински Съвет Брусарци 
 
3. Отчет за изпълнение на Наредба №1 – за опазване на обществения ред на територията на община 
Брусарци. 
                    Докладва: Кмета на община Брусарци 
 

Месец май 2015г. 
 

1. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на Община Брусарци по предотвратяване и 
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , 
протокол №8 от 29.04.2008г. 
                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
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2. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския 
поземлен фонд за стопанската 2015 – 2016 г. 
                                           Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец юни 2015г. 

 
1. Приемане план за работа на ОбС за периода 01.07.2015. - 31.12.2015г. 
                                        Докладва: Катя Додева - Председателя на ОбС 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА 
Председател Общински Съвет 
 
 
Съгласувал: 
Анелия Любенова 
Адвокат 


