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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: zbg@abv.bg, CvetelinaBorislavova@gmail.com  

 
Препис-извлечение! 

  
П Р О Т О К О Л  

№ 6 
 

Днес, 17.02.2012 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се 
проведе заседание на Общински съвет. 
Присъстваха: 

1. Катя Крумова Додева - Председател  
2. Асен Димитров Арсенов 
3. Валери Любенов Тодоров 
4. Валентин Петров Василев  
5. Вельо Цветанов Велев 
6. Георги Димитров Ценов 
7. Деми Борисов Димитров  
8. Димитър Маринов Митов  
9. Йордан Владиславов Йорданов  
10. Лилия Владимирова Петрова 
11. Славчо Кирилов Славчев 
12. Цветана Иванова Живкова 
13. Юлия Робинзонова Каменова 

В заседанието взеха участие:  
Наташа Михайлова Димитрова - Кмет Община Брусарци; 
Наталия Руменова Димитрова - Зам. Кмет Община Брусарци; 
Галина Арсенова Владиславова - Секретар Община Брусарци; 

      Василка Костадинова Илиева - Ст.специалист "Бюджет и финанси"; 
      Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД”; 
      Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт "ОС, ПСД, К и СД”;  
      Ирена Огнянова Иванова – Ст. Експерт "Екология и земеделие"; 
      Силвия Радева Тотева – Служител по сигурността на информацията;  
      Кмет с. Смирненски - Бойка Георгиева Христова; 

Кмет с. Крива бара - Петър Борисов Спасов;  
Кмет с. Дондуково - Румен Йосифов Савов; 
Кмет с. Василовци - Огнян Иринов Йорданов; 
Кметски наместник Буковец - Кръсто Цаков Георгиев - отсъства; 
Кметски наместник Княжева махала - Николай Малинов Никитов; 
ГРАЖДАНИ. 
 
 

КАТЯ ДОДЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Открива сесията на Общински 
съвет Брусарци. В залата присъства необходимият брой общински съветници.  
 
На комисията са внесени допълнителни докладни записки – Докладна записка за изпълнение 
бюджета на община Брусарци за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 и Докладна записка за отчет за 
състоянието на общинския дълг за 2011г., които са вкарани като първа и втора точка от дневния 
ред, а 6т. - Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Изменение 
на общинска транспортна схема, приета с Решение №308/Протокол №51 от 28.09.2011 на ОбС гр. Брусарци и 
Приемане на нова транспортна схема на Община Брусарци, включваща автобусна линия по маршрут 
„Брусарци – Буковец – Брусарци”, по предложение на Юлия Каменова е отпаднала от дневния ред 
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и е отложена за следващо заседание. Съгласно чл. 56, ал. 2, точката не може да бъде включена 
на днешното заседание, а остава за следващо. Който е съгласен с предложените допълнения, 
моля да гласува. 
 
Предложението за допълване на Дневния ред беше гласувано: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 
 
 
КАТЯ ДОДЕВА: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.  
 
ВЛИЗА  АСЕН АРСЕНОВ 
 
Предложението за Дневния ред беше гласувано: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 

 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2011 – 31.12.2011. 

           Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД” 
 

2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Отчет за състоянието на общинския дълг за 2011г. 

           Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД” 
 

3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 
нейното управление за 2011г. 

Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД” 
 

4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община 
Брусарци 2011 – 2015г.  

Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД” 
 

5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2012г.  

Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД” 
 

6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Брусарци, приета с Решение № 151/27.05.2009г. 

           Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД” 
 

7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане проектобюджет на Община Брусарци за 2012г.  

           Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД” 
 

8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление 
дейностите по отпадъците на територията на Община Брусарци.  
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Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Ст. Експерт "Екология и земеделие" 
 

9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане на  Програма за полагане на общественополезен труд по реда  на чл. 12 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ от 
безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи 
на основание чл. 9 от ППЗСП. 

Докладва: Силвия Тотева – Служител по сигурността  на информацията 
 

10. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане на Програма за управление за срока на мандата.  

Докладва: Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци 
 

11. ПИТАНИЯ 
 
 
По първа точка:  
Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2011 – 31.12.2011. 
 
Взеха отношение: Валентин Василев, Бистра Димитрова, Цветана Живкова, Юлия Каменова, 
Бойка Христова, Деми Димитров, Наташа Михайлова, Димитър Митов, Василка Костадинова, 
Асен Арсенов, Галина Владиславова. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 29 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински Съвет Брусарци 
РЕШИ: 

Приема отчета за изпълнение бюджета на общината към 31.12.2011 г. 
 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Йордан Владиславов Йорданов За 

9. Катя Крумова Додева ЗА 

10. Лилия Владимирова Петрова За 

11. Славчо Кирилов Славчев Отс. 

12. Цветана Иванова Живкова За 

13. Юлия Робинзонова Каменова За 
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По втора точка:  
Отчет за състоянието на общинския дълг за 2011г. 
 
Взеха отношение: Ирена Янакиева, Асен Арсенов. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 30 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и раздел ІХ 
„Общински дълг” от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 
Общински съвет град Брусарци  

РЕШИ: 
Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011г., който е неразделна част от 
отчета за изпълнение на общинския бюджет. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По трета точка:  
Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 
управление за 2011г. 
 
Взеха отношение: Бистра Димитрова, Асен Арсенов, Димитър Митов, Георги Георгиев, Ирена 
Иванова, Вельо Велев, Юлия Каменова. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 31 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, Общински 
Съвет Брусарци 

Р Е Ш И : 
Приема Отчета за състоянието на общинската собственост в Община Брусарци и  
резултатите от нейното управление за  2011 г. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
ВЛИЗА  СЛАВЧО СЛАВЧЕВ 
 
По четвърта точка:  
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Брусарци 
2011 – 2015г. 
 
Взеха отношение: Бистра Димитрова, Катя Додева. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 32 
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     На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, ал. 8 от Закона за 

общинската собственост,  Общински Съвет Брусарци 
Р Е Ш И : 

      Приема Стратегия за управление на общинската собственост в Община Брусарци за 
периода 2011г. - 2015г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По пета точка:  
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2012г.  
 
Взеха отношение: Бистра Димитрова. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 33 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС,  Общински Съвет 
Брусарци 

Р Е Ш И : 
Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2012 година. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По шеста точка:  
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Брусарци, приета с Решение № 151/27.05.2009г. 
 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 34 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 9а от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл. 15, ал. 3 от 
Закона за общинския дълг, Общински съвет град Брусарци  

РЕШИ: 
І. Приема изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на бюджета на община Брусарци, приета с Решение № 151 от 27.05.2009г., 
както следва: 

1. Чл.1. на Наредбата,  било: „С тази Наредба се уреждат съставянето, обсъждането, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Брусарци, 
бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет и реда за съставяне и 
отчитане на извънбюджетните средства /фондове и сметки/ на общината.”, се променя 
както следва: 

„Чл.1. С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, обсъждането, 
приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет на община 
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Брусарци, бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, както и 
извънбюджетните сметки и фондове, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, 
финансови институции и местната общност на общината.” 

2. В чл.2, ал.1, т.2, думата „календарна” се заменя с „бюджетна”. 
3. В чл.2, ал.2, текстът „със заповед на кмета” се заменя „с решение на общинския 

съвет, по предложение на кмета на общината”. 
4. Чл.4. е разделен на ал.1 и ал.2, както следва: 
(1) Бюджетния процес включва дейностите по съставянето, обсъждането, 

приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет. 
(2) Бюджетния процес се управлява от общинския съвет, кметовете и общинската 

администрация в съответствие със законовите разпоредби и спазване принципите на 
законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. 

Освен това в чл.4, ал.1 след думата „съставянето” е добавена думата „обсъждането”. 
1. В чл.6. от Наредбата текста „държавни трансфери” се заменя с „трансферите от 

централния бюджет и трансферите между разпоредителите с бюджетни кредити.”  
2. В чл.8 изброените цели на финансовата политика стават т.1, т.2 и т.3. 
6.  В чл.10, ал.2 след думата „данъчни” е добавена думата и „неданъчни”. 
7. В чл.12, ал.1 е добавен текста „за съответната година”. 
В ал.3 се добавя т.1 „предствлява ново строителство или основен ремонт на 

съществуващ актив с цел възстановяването му, или заместване на съществуващ актив, или 
обособена негова част, или придобиване на земя и други дълготрайни материални и 
нематериални активи.”  
              8. В чл.13, т.4 след думата „предложенията” е добавен текста „кмета на общината”. 
              В т.8 е добавено „за делегираните от държавата дейности”. 
              А в т.9 след думата „регионални” е добавена думата „програми”. 

9. В чл.15, т.1 „местни данъци и местни такси” са разделени в отделни точки, както 
следва: т.1 „местни данъци”, т.2 „местни такси”, добавена е нова т.3 „предоставените от 
общината услуги и права”, т.4 „управлението и разпореждането с общинско имущество”, т.5 
„глоби и имуществени санкции”, т.6 „лихви, неустойки и други неданъчни приходи”. 

10. В чл.18, ал.2 след думата „общината” е добавена думата „публични”. 
11. В чл.21, ал.1 е добавен текста „Публичното обсъждане се провежда по ред, 

определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се 
прилага като неразделна част на проекта на бюджета при внасянето му от кмета на 
общината за разглеждане от общинския съвет.”  

В ал.2 е променен срока за внасянето на проектобюждета от кмета на общината в 
общинския съвет, както следва: „Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на 
общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния 
бюджет на Република България за съответната година”.  

Добавена е нова ал.3, със следното съдържание: „При неспазване на срока по ал.2 
за периода след изтичане на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на 
кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период 
възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет 
в общинския съвет.”  

Предходната ал.3, става ал.4.  
Добавена е нова ал.5, със следното съдържание: „Когато кметът на общината е 

внесъл проекта за бюджет в срока по чл.21, ал.2, общинският съвет приема бюджета на 
общината в срок от 45 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година и в съответствие с Единната бюджетна 
класификация”, а предишната ал.5 става ал.10.  

Добавена е нова ал.6, както следва: „Когато кметът на общината е внесъл проекта 
за бюджет след изтичането на срока по чл.21, ал.2, общинския съвет приема бюджета на 
общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината”, а предишната 
ал.6 се променя на ал.7 със следните допълнения: „При неспазване на срока по чл.21, ал.5, 
съответно ал.6, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета 
на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се 
изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на 
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общинския съвет и на общинските съветници се изплаща, след като общинския съвет 
приеме бюджета на общината”.  

Предишната ал.4, остава със същото съдържание, но става ал.8.  
Добавена е ал.9, според която: „Когато е приет Закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на 
общинския бюджет разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се 
извършват месечно в размер на утвърдените държавни трансфери със Закона за 
държавния бюджет на Република България за съответната година, а разходите за 
финансиране на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета 
на бюджетните кредити за предходната година”. 

12. В чл.25, ал.1, след „Банковото обслужване на бюджета” се добавя текста „и 
бюджетните сметки на общината”. 

13. В чл.26, ал.1 изброените възможности за заеми стават т.1 и т.2, както следва: 
          1. извънбюджетни средства и фондове на общината; 
          2. банки и други финансови институции. 
14. В чл.27, ал.2 след думата „общност” е добавен текста „за изпълнението на 

бюджета”. 
15. В чл.29, ал.3, след думата „разпоредителите” е добавен текста „с бюджетни 

кредити”. 
16. В чл.35 думата „законност” е заменена със „законосъобразност”. 
17. В чл.36, ал.3 е променен изразът „в срок от един месец” на „в срок до един 

месец”. 
18. В чл.38, ал.1, т.4 след текста „международни програми и проекти” е добавен 

текста „и за съфинансиране по програми и проекти”. 
19. Поради дублиране на поредния номер на членовете: чл.38 (1) 

Взаимоотношенията на общинския бюджет с републиканския бюджет се осъществяват чрез 
трансфери от централния бюджет, които включват:” и чл.38 (1) „Трансферите на общините 
за делегираните от държавата дейности се предоставят ежемесечно до 5-то число на 
текущия месец в размер 1/3 от тримесечното разпределение на съответните разходи”, 
съответно вторият чл.38 (1) става чл.39 (1), от което следва, че така се изметват и всички 
останали членове. 

20. В чл. 40, ал.2, т.5 думата „финансирани” се заменя с думата „съфинансирани”. 
              Създадена е нова т.6 със следното съдържание: „Задълженията по търговски кредити 
и финансов лизинг над две години”. 
              21. В чл.42, ал.1, т.2 текста „ капиталови разходи, средствата за които предстои да 
бъдат осигурение договор за дългосрочен дълг” се допълва както следва: „капиталови 
разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи 
или влязал в сила договор за дългосрочен дълг”. 
              Създадена е нова т.4 „плащания по изискуеми общински гаранции”. 
              Ал.2 е допълнена както следва, след текста „Краткосрочният дълг” е добавено: „по 
ал.1, освен в случаите по ал.1, т.2”. 

Добавена е нова ал.3, със следния текст: „В случай че краткосрочният дълг не може 
да бъде погасен в срока по ал.2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца”. 

22. В чл.43, т.3 след думата „дейности” е добавен текста „без тези за екологични 
обекти” . 

23. В чл.44 след думата „имущество” е добавено уточнението: „публична общинска 
собственост”.  

24. В чл.45 съществуващия текст става ал.1, създадена е и ал.2 „Общинският съвет 
приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг”. 

25. В чл. 46 са създадени следните точки:  
 - т.1 максималния размер на новия общински дълг;  
 - т.2 общинските гаранции, които магат да бъдат издадени през годината; 
 - т.3 максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

бюджетната година. 
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26. В чл.47 е променен годишния размер на плащанията по дълга, който беше 25%, 
а съгласно промяната в закона не може да надвишава 15 на сто от общата сума на 
собствените приходи и общата изравнителна субсидия. 

В ал.2 след думата „дълг” е добавен текста: „с изключение на дълга по чл.40, ал.2, 
т.5”. 

27. В чл.49, ал.2 е променен срока за публичното обсъждане на проекта, било: 
„Поканата за обсъждане по т.1 се публикува в местния вестник най-малко седем дни преди 
датата на общественото обсъждане, поставя се на обществено достъпно място в сградата на 
общината”, се изменя както следва: „Поканата се публикува в местен или регионален 
вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на 
обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от 
общинския съвет”. 

Създава се нова ал.3 със следното съдържание: „Обсъждането се провежда при 
условия и по ред, определен с наредба, приета от общинския съвет. За изразените 
становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от 
предложението по чл.48”. 

28. Чл.50 било: „Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е 
придружено с описание на финансовите параметри – размер, срокове за усвояването му, 
лихвени условия, погасителна схема, източници на погасяване”, а се изменя както следва: 
„Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е пригружено с описание на 
финансовите параметри на дълга – размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването 
му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото 
финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината”. 

29. В чл.51, ал.1, т.2 „валута на дълга и вида на дълга”, става както следва: т.2 
„валута на дълга”, т.3 „вида на дълга съгласно чл.40, ал.2”, а останалите точки, без да се 
променят са изместват в поредния брой на номерацията. 

Ал.2 било: „С решението по ал.1 се възлага на кмета да проведе процедура за избор 
на финансова институция или финансов посредник”, се допълва както следва: „С решението 
по ал.1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на 
финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта или 
финасов посредник при емитирането на общински ценни книжа”.   

Създава се нова ал.3, със следния текст: „Общинският съвет не може да приема 
решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от 
неговото избиране”. 

Създава се и нова ал.4 „Разпоредбите на ал.3 не се прилагат за поетия общински 
дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл.47.” 

30. Създаден е нов чл.52 „Кметът на общината изпраща на министъра на 
финансите с копие до Сметната палата решението по чл.45, ал.2 в 10 – дневен срок от 
неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг”. 

 
ІІ. Възлага на кмета на община Брусарци да предприеме последващите съгласно 

закона действия. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По седма точка:  
Приемане проектобюджет на Община Брусарци за 2012г.  
 
Взеха отношение: Ирена Янакиева, Димитър Митов, Петър Спасов, Василка Костадинова, 
Георги Георгиев, Юлия Каменова, Катя Додева. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
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Общинският съвет прие: 
РЕШЕНИЕ № 35 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДБРБ за 2011 
г., ПМС 367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 
2011 г.  и Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински 
Съвет Брусарци 

РЕШИ: 
Приема бюджета на община Брусарци за 2012 г. както следва: 

 
1. Приходи общо                                                       2 377 884  - Съгласно приложение № 1  
1.1. Приходи държавни дейности                           1 541 542  
1.2. Приходи местни данъци                                      836 342  
 
2. Разходи общо                                                         2 377 884  - Съгласно приложение № 2 
2.1. Разходи държавни дейности                             1 541 542 
2.2. Разходи местни дейности                                     835 342 
2.3. Разходи дофинасиране                                              1 000 
 
3. Преходен остатък за 2012г.                                       93 299  
3.1. Държавни разходи                                                  49 192 
3.2. Местни разходи                                                       44 107 
 
4.Бюджетът на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно  
   приложение № 12 
4.1. Собствени приходи и помощи                           344 935 
      - Данъчни приходи                                               126 835                      
      - Неданъчни приходи, помощи, 
        дарения и други безвъзмездно  
       получени суми                                                      218 100 
3.2. Разходи                                                               2 377 884 
      - Заплати и възнаграждения на  
        нает по                                                                  761 449         

 - Други възнаграждения и  
    плащания на персонал                                         47 545 
 - Осигурнителни вноски                                      148 177 
 - Издръжка                                                              601 678 
 - Други текущи разходи                                           1 000     
 - Капиталови разходи                                           118 021 
 - Разходи за училища                                            700 014 

3.3. Трансфери ( субсидии, вноски,  
       вр. заеми                                                             1 939 650 
      - Взаимоотношения с ЦБ                                   1 939 650 
3.4. Финансиране                                                          93 299 
      - Остатък от преходен период                               93 299 
 
4. Разпределение на преходния  
    остатък от 2011 г. по дейности                               93 299  - Съгласно приложение № 4 
4.1. Държавни разходи                                                49 192 

   - Здравеопазване                                                      6 870 
   - Училища                                                               15 182 
   - Детски градини                                                     6 728 
   - Стихийни бедствия                                                  619 
   - Отбрана и сигурност                                           15 846 
   - Общинска администрация                                       867 
   - Карти за пътуване на ветерани                               340 
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   - Текущ ремонт подръжка пътища –  
снегопочистване                                                        2 740 

4.2. Местни дейности                                                   44 107 
      - БКС                                                                         9 035 
      - Патронаж                                                                5 965 
      - ЦДГ                                                                         5 107 
      - БКС – плочки                                                       22 000 
      - Общинска администрация                                   2 000   
                                                         
       
 
5. Наличност към 01.01.2012г.                                 
     на извънбюджетните средства на общината    2 847 370  
     - ОПАК                                                                               2 
     - Оперативни програми – Човешки ресурси              351 
     - Агенция „Земеделие”                                        2 847 017                 
                                                                                       
6. Капиталови  разходи                                              118 021 – Съгласно приложение № 3 
6.1. Целеви средства                                                    94 800 
     - Ремонт на пътища                                                 53 900 
     - Съфинансиране проект с.Смирненски               40 900                                                      
6.2. Разходи от собствени средства                            13 525 
6.3. Подобряване на МТБ на училищата                      9 696 
     - СОУ Брусарци                                                         5 400  
     - ОУ Крива бара                                                         1 896 
      - ОУ Василовци                                                        1 944 
     - Община Брусарци                                                      456 
 
8. Просрочени вземания                                                2 737 
   - Наеми общинско имущество                                   2 737 
 
9. Приема следните лимити за разходи: 
9.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения 
9.2. Представителни разходи в размер на 8 000 лв. 
9.3. За карти за пътуване по утвърден списък на работодателя 
      - За учители 85% от стойността на картата 
9.4. Помощи за погребения в размер на стойността на ковчега по план-сметка на 
общината. 
 
10.Определя числеността на персонала в общинска администрация и средствата за работна 
заплата за делегираните от държавата дейности без училищата и читалищата – Съгласно 
приложение № 5 
11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства на общинския бюджет 
по пълна бюджетна класификация по месеци и тримесечия.  
 
12. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се 
покрива текущо с временни безлихвени заеми от други сметки на общината. 
 
13. Определя при необходимост приоритети  за изразходването на бюджетни средства в 
съответствие  с общинската финансова политика. 
 
14. Възлага на кмета на общината: 
14.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити. 
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14.2.Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 
актуализираната система за финансово управление и контрол. 
14.3.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорство  в съответствие  с волята на дарения. 
14.4.Да информира тримесечно ОБС  в подходяща форма за размера и причините за 
просрочените задължения. 
14.5.Да предлага на ОБС  след 30 юни  да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг 
вид разходи за делегираните от държавата дейности,  с изключение на разходите за 
образование при условие че няма просрочени задължения в съответната дейност. 
 
15. При спазване общия размер на бюджета, при възникване на неотложни и доказани 
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго 
предоставя на кмета следните правомощия: 
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности  без училищата и читалищата да 
прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от една бюджетна дейност в 
друга. 
15.2.В частта за местните дейности да прехвърля бюджетни кредити за различните видове 
разходи от една дейност  в друга при спазване на общия размер на разходи. 
15.3.Да кандидатства за средства от ЦБ, други източници и европейски фондове. 
15.4.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишни цели на 
общината. 
15.5.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 
разработят  и представят в срок до 31.03.2012 г конкретни мерки за изпълнение на 
приетия от ОБС бюджет. 
 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Йордан Владиславов Йорданов За 

9. Катя Крумова Додева ЗА 

10. Лилия Владимирова Петрова За 

11. Славчо Кирилов Славчев За 

12. Цветана Иванова Живкова За 

13. Юлия Робинзонова Каменова За 
 
 
По осма точка:  
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по 
отпадъците на територията на Община Брусарци.  
 
Взеха отношение: Ирена Иванова, Василка Костадинова, Вельо Велев, Георги Георгиев, Юлия 
Каменова, Катя Додева, Валентин Василев. 
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Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Катя Додева: 10 минутна почивка.  
Катя Додева: Отсъства само Валентин Василев, имаме необходимия кворум. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 36 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА и във връзка с предписание № 
137/23.01.2012 г. на РИОСВ - Монтана, Общински Съвет Брусарци 

РЕШИ: 
Приема отчета за изпълнение на Общинска програма за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Брусарци за 2011г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
ВЛИЗА  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ 
 
По девета точка:  
Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда  на чл. 12 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ от безработни лица 
в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи на основание чл. 9 от 
ППЗСП.  
 
Взеха отношение: Силвия Тотева, Асен Арсенов, Наташа Михайлова, Юлия Каменова, Катя 
Додева, Огнян Йорданов. 
 
ЮЛИЯ КАМЕНОВА: Предложение в програмата да се промени Продължителността от 
целогодишна да бъде, както следва: IX. Продължителност на Програмата: 1 април – 31 
октомври.  
 
Предложението се подложи на гласуване. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 37 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 1 от ППЗСП, Общински 
Съвет Брусарци 

РЕШИ: 
Приема Общинска програма за полагане на общественополезен труд от безработни лица в 
трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи на основание чл. 9 от 
ППЗСП.  
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
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По десета точка:  
Приемане на Програма за управление за срока на мандата.  
 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 38 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА Общински Съвет Брусарци 

РЕШИ: 
Приема Програма за управление за срока на мандата на Наташа Михайлова Младенова - 
Кмет на Община Брусарци. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По единадесета точка:  
Питания. 
Присъстващите се изказаха относно състоянието на язовирите на територията на Община 
Брусарци. 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16:05. 

 
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (ПП)                    

          (Ц. Бориславова)                                                      (К. Додева) 
 
 

Изготвил: 
Цветелина Бориславова,  
Техн. сътрудник Общински съвет 
 


