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 01.01.2013 г.- 31.12.2013 г.
Отчетът е повод да направим етапна оценка за изпълнение на програмата и да
планираме действията си до края на мандата.
През 2013 г. се планираха посоките за развитие на общината за плановия период
2014-2020 г. подготовката на Общинския план за развитие, а и дългосрочното й
развитие (в рамките на Общия устройствен план и Концепцията за пространствено
развитие на общината).
Преди всичко 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.
Най – големият проблем в нашата община е високата безработица, липсата на
постоянни работни места, повсеместно застаряване, слаба и недоразвита икономическа
база, липса на инвеститори, поради амортизирана и зле поддържана инфраструктура,
което пък от своя страна води до обезлюдяване на населените места.
Това са характерните черти на целия северозападен район, както и на нашата община,
които очертават и основните насоки по които се работеше през отчетния период.

Намаляване на безработицата
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 2013 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 01.01.2013 г.- 31.12.2013 г. в различни програми бяха обхванати 440
безработни лица:

НП „ОСПОЗ” – 71 лица
ОПРЧР „Развитие” – 100 лица; градинари, спасители при бедствия, аварии
и катастрофи
Зимни аварийни групи – 237 лица
ОПРЧР „Подкрепа за достоен живот” – Социалната услуга „Личен
асистент“ се предоставя на 19 лица с над 90% степен на увреждане, обслужвани от 16
лични асистенти, назначени на трудови договори. Предвид изключителната социална
значимост на проекта, същият е удължен до януари 2013 г., като се очаква и ново
удължаване.
ОПРЧР „Ново начало – от образование към заетост“ – 2 лица
Регионална програма – 10 лица, от април до октомври 2013 г.
НП „Старт в кариерата” – 1 лице
Съфинансиране по ОП „Подкрепа за заетост“ на областния управител –
8 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 563 000 лв.
Направени са няколко срещи с фирма „Динатрейд България“ ООД, която е част
от фирма „Екометал инженеринг“ ООД, които проявиха интерес към леярната в гр.
Брусарци. В края на 2013 г. сделката по закупуване на този имот е финализирана и
фирмата започна подготовка по изготвяне на документи за отварянето на леярната,
което се надяваме да стане към средата на 2014 г. Тази инвестиция ще бъде от огромна
полза за нашата община, защото ще имаме доста постоянни работни места.

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.
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.

Стабилност на местните финанси
През отчетния период отново бе заложено на разумно планиране и изразходване
на бюджетните средства. Финансовата 2013 година започна с преходен остатък 183 029
лв, от които 60 659 лв. държавни дейности и 122 370 лв. местни, и завършва с преходен
остатък 177 462 лв, от които 85 618 лв. държавни дейности и 91 744 лв. местни. По
отношение на ефективното управление на общинската собственост за 2013 г. имаме
приход от отдадени под наем 1155,18 дка. земеделска земя и 1669,093 дка. мери и
пасища 39 447 лв. и от наем на помещения и сгради общинска собственост 18 849 лв.
Наложена е практиката за публично обсъждане на бюджета на общината, спазвайки
принципите и изискванията на ЗОБ.

Подобряване на инфаструктурата и благоустрояването на населените места
През цялата 2013 година продължиха процедурите по обжалванията пред КЗК и
ВАС на избор за 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 първата половина на 2013 г. приключиха процедурите по ЗОП за избор на
изпълнител на СМР и консултант, изпълняващ строителен надзор за обект „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. На
08.072013 г. бе открита строителната площадка и започнаха строителните дейности на
обекта.
Със заповед № РД-19-2241/18.12.2013 г. на Директора на ДНСК е назначена
държавна приемателна комисия за обекта.
През 2013 година бе проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: Изпълнение на СМР по 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. Решението за избор на изпълнител е обжалвано от двама участници в
процедура пред КЗК.
В края на 2013 г. бе изготвен 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 получи одобрение за финансиране по мярка 321 от ПРСР 2007 и на
19.12.2013 г. бе подписан договора за БФП с ДФЗ-РА.
През 2013 т. в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2013”
МОСВ и ПУДООС обявиха конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Община
Брусарци подготви и подаде три 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;
За съжаление и трите конкурсни проекта не получиха финансиране.
През 2013г. продължиха процедурите по съгласуването и промяна
предназначението на земята, попадаща в обхвата на изготвените ПУП за разширението на
гробищните паркове в гр.Брусарци и с.Крива бара, както и бе изготвен работен проект за
водоснабдяване на с. Дъбова махала, за който се надяваме да получи одобрение за
финансиране през 2014 г.
През 2013 г. с целеви средства за изграждане, ремонт и поддръжка на
общинските пътища бяха изпълнени три проекта:
- „Аварийно-възстановителни работи по пътно съоръжение на км6+700 от
общински път MON 1062 Смирненски – Буковец”;
- Ремонт на общински път MON 1062 Смирненски – Буковец”;
- Ремонт на път ІІІ-1121 Брусарци – Крива бара в рамките на гр.Брусарци;
С целеви капиталови средства от общинския бюджет за 2013 г. бяха изпълнени и
следните обекти:
- Основен ремонт Здравна служба с.Дондуково;
- Основен ремонт Здравна служба с.Василовци;
- Доизграждане улично осветление с.Смирненски;

- Подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ „Мечо Пух” с.Крива бара с
приложение на котел на твърдо гориво;
- Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „П.К.Яворов” с.Крива бара с
приложение на котел на твърдо гориво с регулиране на горивния процес;
- Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „П.Р.Славейков” с.Василовци с
доставка и монтаж на 14 бр. климатици;
- Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Хр. Ботев” гр. Брусарци с
доставка и монтаж на 12 бр. климатици;
С целевите средства от общинския бюджет за 2013 г. бе изготвено планово задание
и опорен план за изработването на Общ устройствен план /ОУП/ на община Брусарци.
През 2013г. към ОПАК бе подадено проектно предложение „Подобряване процеса
на разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община
Брусарци”, който проект предвиждаше изготвянето на три стратегически документа:
- Планово задание за ОУП;
- ОПР 2014- 2020 г.;
- Концепция за пространствено развитие;
За съжаление проекта не получи одобрение за финансиране.
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.
Читалищна дейност и култура
С подкрепата и методическата помощ на община Брусарци през 2013 год. бяха
сключени два договора за 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 20072013 г. Бяха проведени процедури по ЗОП за избор на изпълнители на СМР и доставка на
оборудването. 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 9 възпитателни дела, в трите

училища са назначени обществени възпитатели. Създадена е и комисия по безопасност
на движението в общината.
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Общинска администрация Брусарци предлага пълния набор от услуги на
гражданите и институциите,които произтичат от нормативната уредба на страната.
Служителите пряко ангажирани с административното обслужване се стремят да
изпълняват следните цели и задачи:
-

качествено предоставяне на цялата гама административни услуги;

удовлетвореност на клиентите - физически или юридически лица при
административно обслужване от служителите на общината.
На гражданите се предоставят брошури с информация за всички
административни услуги , сроковете за тяхното изпълнение и необходимите документи.
През изминалата 2013 г. в административното деловодство на ЦУИГ са
регистрирани 2828 броя документи. Няма регистрирани писмени жалби на граждани по
повод лошо административно обслужване. Подадени са 3 заявления за достъп до
обществена информация. На всички е изпратен отговор.
В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в
изискуемия срок се обявяват всички публични обяви, съобщения и решения на
Общинския съвет за своевременно осведомяване на гражданите без нито една
основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и
Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически лица..
Броят на обработените от служителите документи по гражданско състояние за
2013 год. е 1372 бр. Обслужването на гражданите по гражданска регистрация се
извършва веднага, няма разделение на услугите на бързи и експресни. Изключение
правят документите, които изискват допълнителни проверки. Издадените
удостоверения за наследници до 31.12.2013 г. са 1119 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.

Всички актове от регистрите по гражданско състояние са снимани и е създаден
електронен архив. Това улеснява дейностите по справки в старите регистри, като
поддържа цифрови копия на техните страници. Цифровите копия на регистрите са
организирани така, че е възможно да се правят справки в тях от всички работни места
по гражданско състояние. Дейността по електронното архивиране ще продължи и през
2014 г.
.
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 834.
.
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 622.
Реализираният приход в бюджета на общината
административни услуги за 2013 г. е в размер на 30 999.39 лв.
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През отчетния период са проведени приемни дни на кмета на общината и
неговия екип по населените места. Тази инициатива се превърна в традиция,
ръководството на общината счита, че е необходима за по-добрия контакт и близост с
населението и решаването на редица проблеми, защото е важно и гражданското участие
в управлението в общината.
- През м. януари 2013 г. към Министерски съвет се подготви подробна
информация за Системата за самооценка на административното обслужване и за
Отчетния доклад за състоянието на администрацията.
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.
И в заключение искам да подчертая за добрата съвместна работа с общинския
съвет и изкажа своята благодарност, независимо от различната ви политическа
принадлежност, допринесохте за успеха на общите ни усилия. Нека и през 2014 г
всички ние да работим в една посока и да имаме една цел, а именно в развитието на
нашата община и в услуга на гражданите.

С уважение
Наташа Михайлова
Кмет на община Брусарци

