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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 
 

       Приложение № 1 
 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ ЗА 
ПЕРИОДА 01.07.2014г. – 31.12.2014г. 

 
 
 Настоящият Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци е изготвен в съответствие 
с изискванията на чл. 27, ал.6 от ЗМСМА. 
 Всички заседания, проведени през отчетния период, са свикани от Председателя на 
Общински Съвет Брусарци, съгласно правомощията му, дадени от ЗМСМА и Правилника за 
организацията и дейността на Общинския Съвет Брусарци, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 
  

І. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, КАКТО СЛЕДВА: 
Заседания на Общинския съвет:   Заседания на Комисиите към ОбС: 

1. 29.07.2014г.;      1.       28.07.2014г.; 
2. 08.08.2014г.                                       2.       08.08.2014г.; 
3. 15.08.2014г.; – Тържествена сессия                       3.       12.09.2014г.; 
4. 12.09.2014г.;      4.       30.09.2014г.; 
5. 30.09.2014г.;      5.       28.10.2014г.; 
6. 31.10.2014г..;      6.       28.11.2014г.;  
7. 18.11.2014г.;                                                                7.       29.12.2014г. 
8. 28.11.2014г.; 
9. 29.12.2014г.                  

     
За отчетния период са проведени общо 9 заседания. Няма насрочени и непроведени 

заседания на Общински Съвет Брусарци. Има едно върнато за ново обсъждане от Областен 
Управител на Област Монтана Решение №318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС 
Брусарци, в частта на Раздел ІV Такси за технически услуги в чл. 37, ал. 1, т. 48, т. 49 и т. 59, 
Раздел V Такси за административни услуги в чл. 40, т. 1 и Раздел ІІІ Такси за детски ясли, 
детски градини и други общински социални услуги в чл. 30 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци 
(Приета с Решение № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изм. и доп. с Решение № 111 / 
30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изм. и доп. с Решение №318/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на  
ОбС Брусарци), което ще се разгледа на предстоящето заседание в срока определен по чл. 45, 
ал. 7 от ЗМСМА.      

 
 ІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ 

ПЕРИОД:   

На проведените заседания Общински Съвет Брусарци са взети 38 решения.  
 
Взетите 38 решения могат да се обособят в следните области: 

Решение № Вътрешни актове на Общински Съвет Брусарци– 3 решения 

293 Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2014г. – 
30.06.2014г. 

307 Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения  за съдебни заседатели  към 
Окръжен съд-Монтана 

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

Решение № Управление и разпореждане с общинска собственост -4 решения 
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298 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 126006, 126007 и 
126008 в землището на гр.Брусарци, обл.Монтана         

306 
Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот общинска собственост на Агенция 
по заетостта, за осъществяване на дейността на Дирекция „Бюро по труда” гр.Лом – Филиал 
Брусарци       

310 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008, 170009 и части 
от имоти 170001, 170002, 170003 и 170004 в землището на с. Смирненски, обл.Монтана.  

321 Допускане на изменение на Подробния устройствен план за УПИ ХІ за „Потребителна 
кооперация” в кв.44, с.Василовци, общ.Брусарци.  

Решение № Наредби, правилници, програми, стратегии -9 решения 

292 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Брусарци 

299 Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж – Община Брусарци                 

300 Актуализиране на общинския план за защита от бедствия 

309 
Приемане на Решение за изменение на Програма за полагане на общественополезен труд по 
реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно 
социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2014 г 

311 
Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от 
ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално 
подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2015 г 

316 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
за 2015 година 

318 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци 
(Приета с Решение № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 
111  

319 
Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приета Решение 22 от 
Протокол 5/12.02.2008г, изменена с Решение № 108 от Протокол № 16 / 22.01.2009г., изме 

320 Изменение и допълнение в „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд” на Община Брусарци 

Решение № Отчети - 4 решения 

294 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода 01.01.2014г. до 
30.06.2014г 

312 Готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. 
323 Отчет за изразходваните средства за командировки  за периода 01.01.2014г. -31.12.2014г. 
324 Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2014г. до  31.12.2014г. 

Решение № Бюджет на Общината – 7 решения 

288 Изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2014г. до  30.06.2014г. 

295 
Искане за удължаване с дванадесет месеца срока за погасяване на главницата по Договор за 
Кредит, сключен с Фонд „ФЛАГ” № 473/19.09.2013год. и преобразуването му от краткосрочен 
в дългосрочен 

296 
Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в 
общинските училища за учебната 2014/2015г. съгласно Наредба № 7/29.11.2000г. на МОН за 
определяне на броя на учениците и на децата паралелките и в групите на училищата, детски 

301 Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода  от 01.01.2014г. до 31.09.2014г. 

302 Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода  от 01.01.2014г. до 
31.09.2014г. 

303 Изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода  от 01.01.2014г. до 31.09.2014г 

317 

Приемане на План – сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейността „Чистота” и определяне на 
годишна стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 
ползване 

Решение № Представители - 1 решение 

314 
Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, град Монтана на 15.12.2014г. 

Решение № Участие в проекти и програми – 2 решения 
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305 

Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ “Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор № 12/322/00745 от 27.11.2012 година по мярка 322 
”Обновяване и развитие на населените места” за Проект ”Подобряване на площадни 
пространства за отдих в с.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево, Община Брусарци”, сключен 
между Община Брусарци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 

322 

Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Грантова схема 
BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014          

Решение № Други – 8 решения 

289 
Определяне на участник от ОБС Брусарци за участие в търг за продажба на имот общинска 
собственост, а именно: терен от 85880кв.м., съставляващ УПИ № ІІ, кв. 57 по регулационния 
план н град Брусарци, област Монтана 

290 Приемане на определените обезщетения за общински имоти, засегнати от сервитута на трасето 
на обект „Преносен газопровод „Южен поток” на територията на РБългария”. 

291 
Съгласуване на протокол  за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и 
съоражения, между държавата и община Брусарци, намиращи се в обособената територия, 
обслужвана от оператора «Водоснабдяване и канализация» ООД - Монтана 

297 Прием на децата ненавършили 3 годишна възраст  в Целодневните детски градини в селата 
Крива бара и Василовци 

304 
Определяне на допълнителни възнаграждения на заместник кметовете, кметовете на кметства 
и кметските наместници в Община Брусарци за постигнати резултати през третото тримесечие 
на 2014г. 

308 Предложение за избор на  съдебни заседатели за Окръжен съд-Монтана 

313 Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Найден Крумов 
Найденов  от гр.Брусарци. 

315 Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Владимир Ангелов 
Крумов от с. Крива бара. 

 
Към Общински Съвет Брусарци има създадени 2 постоянни комисии - Комисия по 

финанси, общинска собственост, устройство на територията, местно развитие, 
инвестиции, транспорт, програми, проекти, мерки, Евроинтеграция и инвестиционна 
политика  и  Комисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни 
дейности, които през времето на отчетния период са заседавали 7 пъти съвместно.  

 
 
 
Катя Крумова Додева:  
Председател Общински Съвет 
 


