
OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА  
ОБЩИНА БРУСАРЦИ МАНДАТ 2011 г. – 2015 г. 

 

 

           УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

  

         На основание чл.44,ал.5 от ЗМСМА, на 17.02.2012 година представих 
на Общински съвет - Брусарци своята Програма за управление за срока на 
мандата 2011-2015г. 

         Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5 от ЗМСМА представям пред 
общинския съвет годишния отчет за изпълнение на програмата за период 
01.01.2014 г.- 31.12.2014 г. 

          С всяка изминала година очакванията на хората към нас се 
повишават и за да постигнем желаната от всички ни европейска визия на 
общината ние се стараем да работим упорито и последователно, като 
спазваме принципите на прозрачност и демократичност в управлението. 

         Постигнатите резултати ни дават самочувствие, защото  не само 
знаем към какво се стремим, но и имаме знанията и куража да го 
постигнем, ето защо и през 2014 г. продължи работата на администрацията 
за реализиране на целите и приоритетите  заложени в мандатната програма 
2011-2015г. 

Независимо от продължаващата повсеместна криза в страната 
общината отново съумя на запази своята стабилност и приключи 
бюджетната година без задължения, с преходен остатък от 229 468 лв., от 
които 109 836 лв.  за държавни дейности и 119 632   лв. за местни 
дейности. 

 
Проблемът с безработицата в Община Брусарци, успоредно с 

демографския срив и влошената възрастова структура на населението е 
един от най-важните проблеми. В съответствие с управленската програма 
усилията на общинска администрация през 2014 г. беше насочена към 
максималното включване на община Брусарци в национални и оперативни 
програми за временна заетост на безработни, което разбира се е временно 
решение на проблема. 



        За периода 01.01.2014 г.- 31.12.2014 г. в различни програми бяха 
обхванати 252 безработни лица: 

НП „ОСПОЗ”  – 15 лица 
„Сезонни ремонтни,  възстановителни дейности”- 34 лица. 
„ Зимни аварийни групи” – 160 лица 

ОПРЧР „Подкрепа за достоен живот” – Социалната услуга „Личен 
асистент“ се предоставя на 24 лица с над 90% степен на увреждане, 
обслужвани от 19 лични асистенти, назначени на трудови договори. 
Предвид изключителната социална значимост на проекта, същият е 
удължен до 31.12. 2014 г., като се очаква през 2015г. да бъдат отпуснати 
целеви средства към бюджета на общината за услугата „Личен асистент” за 
периода януари-април 2015г. за броя потребители и асистенти с действащи 
договори към 31.12.2014г. 
ОПРЧР „Подкрепа за заетост“ – 7 лица 

Регионална програма – 10 лица, от април до октомври 2014 г. 
НП „Старт в кариерата” – 1 лице 
НП”Сигурност”към областен управител - 6 лица 
 

За реализирането на тези програми и мерки за осигуряване на заетост, от 
външни източници - Агенцията по заетоста и Агенция за социално 
подпомагане, са получени около 252 284 лв. 

 
 
Устойчиво и балансирано развитие на всички селища в 

общината 
Добре функционира създадената транспортна схема в общината, 

която свързва отделните населени места с общинския център. 
Регулярно се извършва сметосъбирането и сметоизвозването по 

населените места в общината в съответствие с Европейските директиви, 
където е указано, че дейността по сметосъбиране и сметоизвозване се 
осъществява не по-малко от един път на 15 дни. С цел подобряване 
качеството на предлаганата услуга сметосъбиране и сметоизвозване, през 
2014 г бяха закупени 15 бр. контейнери тип „Бобър” и 75 бр. кофи тип 
„Мева” на обща стойност 11 754 лв., като и през тази година ще 
продължим със снабдяването на съдове в общината. 

Както всяка година във всички населени места беше създадена 
стройна организация по зимното поддържане и снегопочистване на 
общинските пътища, което да допринесе  за нормалното осъществяване на 
транспортната дейност в общината и превоза на учениците по населените 
места. 

2014 година ще се запомни с небивалите проливни дъждове, които 
доведоха до преливането през преливниците на язовирите в с. Смирненски 
и с. Киселево. През юни 2014 г. част от  с. Смирненски бе залято от 



приливна вълна, която се образува от оттока  на водосборната зона над 
селото в следствие на проливни дъждове. В същия период на годината 
преля и отводнителния канал „Дреновката” в с. Василовци и бяха 
наводнени дворове и жилищни постройки на жители от селото. 
Проливните дъждове нанесоха щети на общинската техническа 
инфраструктура в селата Смирненски, Василовци, Киселево, както и в гр. 
Брусарци. Съвместно с кметовете по населени места и силите на 
гражданска защита бяха осъществени редица дейности по отводняването 
на залетите жилищни сгради и възстановяване на техническата 
инфраструктура. За нанесените щети на техническата инфраструктура диги 
и мостове, са изготвени проекти за тяхното възстановяване и са подадени 
искания за финансови средства до Междуведомствената комися за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет /МКВПМС/. 

 
 
Стабилност на местните финанси 
През отчетния период отново бе заложено на разумно планиране и 

изразходване на бюджетните средства. Финансовата 2014 година започна с 
преходен остатък 177 362 лв, от които 85 618 лв. държавни дейности и 
91 744 лв. местни, и завършва с преходен остатък 229 468 лв, от които 
109 836 лв. държавни дейности и 119 632 лв. местни.. Наложена е 
практиката за публично обсъждане на бюджета на общината, спазвайки 
принципите и изискванията на Закона за публичните финанси /ЗПФ/ 

 
Подобряване на инфаструктурата и благоустрояването на 

населените места 
През 2014 година приключиха процедурите по обжалванията пред КЗК 

и ВАС за избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод гр.Брусарци” и 
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна 
станция с.Крива бара” , финансиран по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 
година. В края на 2014 г беше подписан договор за строителство на 
горепосочения обект с фирма  „Булстрой груп” ООД. Реализирането на 
обекта предстои през 2015 г. 

През 2014 г. успешно бяха завършени всички дейности по проект: 
„Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на 
наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на 
с.Смирненски”, финансиран по ОПРР 2007-2013 г. Подадено е искане за 
окончателно плащане и в момента тече процедура по верефикация на 
разходите. 

В края на 2014 година стартира изпълнението на проект „Подобряване 
площадни пространства за отдих в с.Василовци, с.Дондуково и с.Киселево”. 
Проектът се финансира по мярка 322 от ПРСР 2007-2013 г. 



През 2014 г. бяха проведени процедури по Закона за обществените 
поръчки  /ЗОП/  за избор на изпълнители и консултанти по интегриран 
проект за „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи с.Крива бара – 
ІІ етап и с.Буковец и Рехабилитация общински път MON 1062 /ІІІ-112/ 
Смирненски – Буковец – граница община (Монтана –Брусарци)”. Проектът 
се финансира по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., има избрани изпълнители 
и проектът ще стартира през 2015 г. 

През 2014 т. в рамките на Националната кампания „За чиста околна 
среда 2014”  МОСВ и ПУДООС обявиха конкурс на тема „Обичам 
природата и аз участвам”. Община Брусарци подготви и подаде четири  
конкурсни проекта: 

- „Град Брусарци – зелен и привлекателен”; 
- „Моят град е моят свят” гр.Брусарци”; 
- „Създаване зона за отдих, социални контакти и детски кът” 

с.Княжева махала; 
- „Почистване, облагородяване и създаване на кът за игри и отдих в с. 

Василовци” 
За съжаление и четирите конкурсни проекта не получиха финансиране. 
През 2014г. в Министерството на земеделието и храните бе подадено 

искане за утвърждаване на площадките за разширението на гробищните 
паркове в гр. Брусарци и с. Крива бара. Площадките не бяха утвърдени, тъй 
като площите на съществуващите гробища покриват нормативните 
изисквания за площ на брой жители. Площадките за разширението на 
гробищните паркове ще  бъдат заложени в предвижданията на Общия 
устройствен план, който се изработва в момента. 

През 2014 г. с целеви средства за изграждане, ремонт и поддръжка на 
общинските пътища бяха изпълнени четири проекта: 

- Ремонт на общински път MON 1062 Смирненски – Буковец”; 
- Ремонт на общински път MON 1061 Брусарци–Медковец”; 
- Ремонт на общински път MON 2063 Дъбова махала-Киселево”; 
- Ремонт на общински път MON 1060 Дъбова махала – Княжева 

махала – Крива бара”; 
 

С целеви капиталови средства от общинския бюджет за 2014 г. бяха 
изпълнени и следните обекти: 

- Ремонт сграда кметство с. Буковец – частичен; 
- Ремонт Кухня Домашен социален патронаж гр. Брусарци; 
- Ремонт Физкултурен салон СОУ „Хр. Ботев” гр. Брусарци 
- Ремонт Физкултурен салон ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци 
- Ремонт сграда бивша поликлиника гр. Брусарци 
- Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци 
- Изграждане детска площадка за игри в ОДЗ „Синчец” гр. Брусарци 



- Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Детелина ” с. 
Василовци 

- Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Мечо Пух” с. Крива 
бара 

 
С целевите средства от общинския бюджет за 2014 г. беше започнато 

изготвянето на Общ устройствен план /ОУП/ на община Брусарци. 
През 2014 г от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет /МКВПМС/ бяха отпуснати 
средства за Ремонтно възстановителни работи на църква „Св. Николай” с. 
Дондуково и за аварийно-възстановителни работи на шахта и основен 
изпускател на язовир с. Киселево. 

Подготвени са проекти за новия програмен проект 2014-2020, които 
се надяваме да бъдат реализирани: 

- Водоснабдяване на с. Дъбова махала 
- Изграждане на покрит базар в гр. Брусарци 
- Ремонт на СОУ „Христо Ботев“ гр. Брусарци с цел повишаване на 

енергийната ефективност 
- Ремонт и обновяване на стадиона в гр. Брусарци 
- Рехабилитация и ремонт на уличната мрежа в общината 

 
Разширяване и подобряване качеството на предлаганите 

социални услуги 
Активна подкрепа на дейността на функциониращите в общината 

клубове на пенсионера и инвалида. Общинска администрация е взела 
активно участие във всички действащи Регионални и Национални 
програми, насочени към осигуряване на заетост на различни групи от 
обществото, както и осигуряване на независимост и достоен живот на хора 
с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в нашата община. 
Увеличи се капацитета на лицата, желаещи да ползват услугите на 
домашен социален патронаж, които е развит вече във всичките села. За 
големите християнски празници се изготвят менюта съобразени с  
българските традициите. Надяваме се през новия програмен период 
община Брусарци да реализира проект за изграждане на Дневен център за 
стари хора и обществена трапезария. 

 
Читалищна дейност и култура 

С подкрепата и методическата помощ на община Брусарци през 2014 г. 
бяха започнати основен ремонт и оборудване на читалищните сгради в гр. 
Брусарци и с. Дондуково. Народните читалища от двете населени места, 
кандидатстваха с проекти за безвъзмездна финансова помощ, като ЮЛНЦ, 
по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г. Народно читалище „Събуждане 1899” с. 
Василовци също беше одобрено през 2014 г. за отпускане на безвъзмездна 



помощ за ремонт и оборудване на читалищната сграда. Беше проведена 
процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР и предстои подписването 
на договор. Продължи се традицията за провеждане на фолклорния фестивал 
„Багачина пее и танцува”; оказана е активна подкрепа на читалище 
„Събуждане-1899“ с. Василовци и читалище „Просвета 1891 г“ гр. Брусарци 
за развитие на културна дейност и участието им в различни национални 
събори на читалищата, където те достойно представиха нашата община. 

 
 
Опазване на обществения ред 
Съществуващата местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
(МКБППМН) работи по изпълнението на всички задачи и мероприятия, 
разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), което представлява основната 
дейност на комисията, за отчетния период е работено по 8 възпитателни 
дела, в трите училища са назначени обществени възпитатели. Създадена е 
и комисия по безопасност на движението в общината. 

 
Административно обслужване на гражданите и подобряване на 

ефективността на местната администрация 
Дейността на общинската администрация през изминалата година 

беше насочена към привеждане на техническото и технологично състояние 
на информационните системи на по-високо ниво. 

Извършихме цялостно обновяване на софтуера обслужващ 
финансово-счетоводната дейност. 

През изминалата 2014 г. в административното деловодство на 
центъра за услуги и информация на гражданите са регистрирани  3747  
броя документи. Няма регистрирани писмени жалби на граждани по повод 
лошо административно обслужване. 

Броят на обработените от служителите   документи по гражданско 
състояние за 2014 год. е  1561бр. Обслужването на гражданите по 
гражданска регистрация се извършва веднага, няма разделение на услугите 
на бързи и експресни. През 2014г. започнахме осигуряване по служебен 
път информация и доказателствени средства от други администрации без 
да ги изискваме от потребителителите. Издадените   удостоверения за 
наследници до 31.12.2014 г. са 1076 бр. 

Във връзка с новите наредби по ЗГР са дадени права на общо 10 
общински служители за достъп до НБД "Население". 

Според изискване на ЗГР, от 2000 до 2012 г. служителите по 
гражданско състояние  са въвели и подписали в НБД "Население"  в 
Националния регистър по гражданско състояние всички актове за 



раждане,брак и смърт като електронен документ. Това дава възможност 
гражданите да бъдат обслужвани от всички общински центрове в страната. 

Продължава актуализацията на НБД "Население" - архивен регистър, 
както за територията на гр. Брусарци, така и за съставните селища, които 
съхраняват ЛРК. 

От служителите от „Местни данъци и такси” са извършени 
административни услуги, като издаване на удостоверения за данъчни 
оценки на имоти и други видове удостоверения с общ брой 897.               . 

От дирекция „ОТС,ХД и ИП” в общината са извършени технически 
услуги, като издаване и презаверяване на скици на имоти, одобряване и 
съгласуване на проекти, различни видове удостоверения , разрешителните 
за отсичане на дървета и др. с общ брой 540. 

Реализираният приход в бюджета на общината от извършените 
административни услуги за 2014 г. е в размер на 36 464лв. 

 
Във връзка с подобряването на комуникацията и удовлетвореността 

на гражданите и бизнеса от дейността на Общинската администрация е 
създадена възможност за проучване на тяхното мнение и препоръки за 
подобряване на предоставяните услугите чрез устройствата за обратна 
връзка и кутията за сигнали и мнения. С цел повишаване на отчетността на 
администрацията пред гражданите и бизнеса, резултатите от нея  се 
анализират периодично и се публикуват на сайта на общината, като се 
вземат мерки относно забележките и резултатите. 

         

         В заключение бих искала да благодаря на общинските съветници, на 
администрацията и на гражданите за доброто взаимодействие и взаимното 
уважение. Това ми вдъхва надежда и сигурност, че заедно се движим в 
правилна посока към преодоляване на трудностите и решаване на 
проблемите на нашето ежедневие. 

 

            С уважение 

Наташа Михайлова 

Кмет на община Брусарци 

 


