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

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ ЗА
ПЕРИОДА 01.07.2013г. – 31.12.2013г.
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.
29.07.2013г.;
1.
29.07.2013г.;
2.
16.08.2013г. – Тържествена сесия
2.
09.09.2013г.;
3.
09.09.2013г.;
3.
27.09.2013г.;
4.
27.09.2013г.;
4.
30.10.2013г.;
5.
29.10.2013г.;
5.
27.11.2013г.;
6.
30.10.2013г..;
6.
19.12.2013г.;
7.
27.11.2013г.;
8.
19.12.2013г.
За отчетния период са проведени общо 8 заседания. Няма насрочени и непроведени
заседания на Общински Съвет Брусарци.
ІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД:
На проведените заседания Общински Съвет Брусарци са взети 48 решения.
Има едно върнато Решение № 217/30.10.2013г. от Областния Управител за ново обсъждане
относно: Продължаване срока на договор за наем, сключен на 03.01.2011 г. между Община
Брусарци и Ивайло Първанов Ангелов, което е отменено с Решение № 221/27.11.2013г.
Взетите 48 решения могат да се обособят в следните области:
Решение №

Вътрешни актове на Общински Съвет Брусарци– 2 решения

192

Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2013г. –
30.06.2013г.

233

Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г.

Решение №

Управление и разпореждане с общинска собственост -8 решения

201
211
216
217
218

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския
поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години.
Изразяване на съгласие за монтиране на метална конструкция на около 4,5-5 метра височина
върху тротоар публична общинска собственост на РП ІІІ-112 на км 20+580 в с.Смирненски, за
монтиране на камера за автоматично броене
Продължаване срока на договор за наем, сключен на 03.01.2011 г. между Община Брусарци и
Ивайло Първанов Ангелов - върнато от областен и отменено с реш 221
Съгласуване на ПУП за обект „Преносен газопровод южен поток на територията на Република
България“.
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221

223

Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение
№217/Протокол №31 от 30.10.2013 г. на ОбС Брусарци, относно продължаване срока на
договор за наем, сключен на 03.01.2011 г. между Община Брусарци и Ивайло Първанов
Ангелов - отмен
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земеделски земи –
публична общинска собственост /пасище, мера/ в землището на с. Смирненски и гр. Брусарци
за 5 /пет/ стопански години

224

Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в изпълнение
на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ

Решение №

Наредби, правилници, програми, стратегии -9 решения

195

Отмяна на чл. 59 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Брусарци

203

Приемане на Наредбата за управление на общинските пътища - нова
Изменение и допълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на
продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци”, приета с Решение
№ 77, Протокол № 11 от 29.06.2012 г.
Приемане на „Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Брусарци 20072013”
Приемане на „Актуализиран общински план за развитие на Община Брусарци за периода 20072013 г.”
Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Брусарци - нова
Приемане на Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на
обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на
дългосрочен дълг от Община Брусарци нова
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
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2014 година

204
205
206
222

228

229
230
Решение №

Отчети - 6 решения

225
231
232

Междинен отчетен доклад по реализация на Проект BG 05PO 001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”
дейност „Пазач-невъоръжена охрана - За ІІ-ро тримесечие на 2013 г.
Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Брусарци за периода 01.01.2013г. до
30.06.2013г.
Междинен отчетен доклад по реализация на Проект BG 05PO 001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”
дейност „Пазач-невъоръжена охрана” за ІІІ-то тримесечие на 2013 г.
Готовността на Общината за зимното почистване 2013/2014г.
Отчет за изразходваните средства за командировки за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г
Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г

Решение №

Бюджет на Общината – 8 решения

190
193
219

189
199
202
207
213
214
215
235
Решение №
212
Решение №

Изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2013г. – 30.06.2013г.
Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища
Община Брусарци за учебната 2013/2014 година.
Одобряване на бюджетна прогноза на Община Брусарци за периода 2014-2016 година
местни дейности
Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища
Община Брусарци за учебната 2013/2014 година.
Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г
Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2013г.
30.09.2013г.
Изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г.
Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2013г.
31.12.2013г

на
за
на

до

до

Представители - 1 решение
Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК Монтана на 30.10.2013г
Участие в проекти и програми – 8 решения

2/3

194

196

197

198

209

220
226

227

Кандидатстване на Община Брусарци за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Програма за развитие на селските райони, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности” с проект „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции в община
Брусарци
Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007-2013 г.
Участие на църковно настоятелство при православен храм „Св. Николай” с. Дондуково,
община Брусарци в процедура за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка
322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските
Участие на църковно настоятелство при православен храм „Св. Николай” с. Буковец, община
Брусарци в процедура за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските рaйони
Издаване на запис на заповед от Община Брусарци в полза на Министерство на регионалното
развитие, Управляващ орган на Оперативнапрограма „Регионално развитие” – Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансовото плащане по
договор № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г. по Оперативна програма„Регионално
развитие” /ОПРР/ за проект “Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване
на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община
Брусарци, област Монтана”
Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/
Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007-2013 г
Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 12/321/01482 от
19.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция вътрешни водопроводни мрежи в с.
Крива бара

Решение №
191
200
208
210
234
236

Други – 6 решения
Предложение за закриване на Целодневна група за деца от 3 до 6 години в детска градина в с.
Смирненски – филиал на ОДЗ „Синчец” гр. Брусарци
Предложение за закриване на Целодневна група за деца от 3 до 6 години в детска градина
в село Смирненски – филиал на ОДЗ “Синчец” гр.Брусарци или формиране на полудневна
група в детската градина с минимум 6 деца
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Евстати Димитров
Младенов от гр.Брусарци.
Прием на децата ненавършили 3 годишна възраст в Целодневните детски градини в селата
Крива бара и Василовци
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Светослав Стоянов
Славчев от гр.Брусарци
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Горан Филипов
Николов от гр.Брусарци

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 6 пъти съвместно.
Комисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни дейности
е заседавала самостоятелно на 03.07.2013г.
Комисията за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси няма проведени
заседание за отчетния период.

Катя Крумова Додева:
Председател Общински Съвет
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