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СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г. – 30.06.2015г.

Решение
№

329

Управление и разпореждане с общинска собственост – 14 решения
Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в
техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури:
риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и
получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири,
публична общинска собственост: 1: Язовир „Киселево” с площ 268,817
дка., намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957,
общ.Брусарци, област Монтана, с.Бело поле ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно
поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин, описан в АПОС
№56/07.04.2003 г. 2: Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ се в
землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ.Брусарци, област
Монтана, описан в АПОС №21/12.09.2001 г

331

Отдаване под наем без търг или конкурс на имот № 019176 в землището
на с. Василовци, общ. Брусарци.

361

Предварително съгласие за изработване на два подробни устройствени
плана

364

365

369

370

371
373

Неприключили производства по обезщетяване на собственици със
земеделски земи от общинския поземлен фонд

Определяне на имот частна общинска собственост, подлежащ на
задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и
земетресения
Приемане на минимална наемна цена за дка за индивидуално ползване
на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд
Постановяване на решение за изработване на Подробен устройствен
план за имоти № 170008, №170009 и части от имоти №170001, №170002,
№170003 и №170004 в землището на с. Смирненски, общ. Монтана по
искане вх.№ТУ-12-6/30.10.2014г.от „ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БГ”
Предварително съгласие за изработване на два подробни устройствени
плана
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни
земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2015 – 2016 г.

Статус
За Киселевопредстои
определяне на
концесионер от
ОбС
За Василовципредстои
прекратяване на
процедура от ОбС

Не е
изпълнено,лицето
не се е явило за
сключване на
договор
Не се прие от ОбС
Имотът е
деактуван,предстои
внасяне на
докладна записка
за възстановяване
на същия на
собственика
Имота е
застрахован
Изпълнено

Отказът се
обжалва от
заинтересованата
страна
Не се прие от ОбС
Изпълнено

378

379

380

381

383
Решение
№
326

330

332
333

341

343

349

350
351
352
353

362

Предстои среща
със собствениците
на имотите
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска
Предстои
собственост, описан в АОС№768/15.04.2015 г., а именно : празно дворно сключване на
място от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м., съответстващо на ПИ 100,
договор за покупковключен в УПИ ХІХ-100, 909, кв.21 по действащия ПУП на гр.Брусарци
продажба
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска
Предстои
собственост, описан в АОС№769/25.05.2015 г., а именно : празно дворово провеждане на
място от 686 кв.м., съставляващо УПИ №ХІ, кв.44 по действащия плана търг за продажба
за регулация на с.Василовци, общ.Брусарци, съседи на имота: север –
на имота на
улица; изток – улица топик; юг – УПИ №ХV-529 и УПИ №ХVІ-530, кв.44;
10.08.2015 г.
запад – улица
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска
Предстои
собственост, описан в АОС №7 от 23.07.1999 г., а именно : празно дворно провеждане на
място с площ 650 кв.м., състъвляващо УПИ ІІ-490, кв.104 по действащия
търг за продажба
план за регулация на с.Смирненски, общ.Брусарци, съседи на имота:
на имота на
североизток – улица; северозапад – УПИ І-489; югоизток – УПИ ІІІ-491;
10.08.2015 г.
югозапад – УПИ ІV-492 и УПИ ХІ-488
Разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или
В процес на
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни изпълнение
за стопанската 2015-2016 година.
Придобиване на имоти – частна собственост

Наредби, правилници, програми, планове и стратегии - 16 решения
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
Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение
№316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци с помещение от
15 кв.м. и помещение от 16 кв.м. от едноетажна масивна сграда,
находяща се в УПИ №І, кв.71 по действащия план на с.Василовци,
общ.Брусарци – за отдаване под наем и откриване на процедура за
отдаването им под наем
Приемане на План за действие на Община Брусарци за подкрепа на
интеграционните политики 2015-2020
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
Община Брусарци през 2015 година

Изпълнено

Приемане на Годишен план за паша – 2015 г. и съгласие за предоставяне
на мери и пасища за общо и индивидуално ползване.
Приемане на „Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Брусарци за 2016 г.
Одобряване на «Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Брусарци 2014 – 2020 »
Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение
№316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци с празно дворно
място с площ 650 кв.м., състъвляващо УПИ ІІ-490, кв.104 по дейст

Изпълнено

Програмата е
допълнена

В процес на
изпълнение
Приета е годишна
програма
Решението е
Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана
изменено и е
Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г. на ОбС Брусарци, в частта
проведен търг за
на т.2 и т.3, като незаконосъобразно
отдаване под наем
В процес на
Приемане на „Общински план за младежта – Община Брусарци 2015”
изпълнение
Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
Наредбата е
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 140,
актуализирана
протокол № 18 от 20.03.2009 г., изменена с Решение № 54, протокол № 8
от 12.04.2012г. и Решение № 57, протокол № 9 от 25.04.2012г. на
Изпълнено
Изменение и допълнение в „Наредба за стопанисване и управление на
земеделските земи от общинския поземлен фонд” на Община Брусарци

Предстои
изпълнение
Изпълнено
Годишната
програма е
допълнена

363

374

377

382

Решение
№
334
336
337

345

346
354

355

356
357

366

372

376
Решение
№
327
328
339

Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с
Годишната
имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение
програма е
№316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци с празно дворно допълнена
място от 240 кв.м., съответстващо на ПИ 100, включен в УПИ ХІХИзпълнено,
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
приетите
принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или
изменения и
премахване на строежи или части от тях на територията на Община
допълнения са
Брусарци
влезли в сила
Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с
Годишната
имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение
програма е
№316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци, допълнена с
допълнена
Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г., Решение №362/Протокол
№
Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с
Не е прието от ОбС
имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение
№316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци, допълнена с
Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г., Решение №362/Протокол
№
Отчети – 12 решения
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община
Брусарци обл. Монтана за 2014 г.
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за
периода от 01.07.2014 г.- 31.12.2014 г.
Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода
от 01.01.2014г. до 31.12.2014г
Приемане на Отчет за изпълнение на годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост, за състоянието на
общинската собственост в Община Брусарци и резултатите от нейното
управление за 2014 г.
Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Брусарци за 2014 г.”
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните
изисквания за отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на
територията на община Брусарци” за 2014 г.
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд” за 2014
г.
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет,
контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни
средства с животинска тяга в Община Брусарци” за 2014 г.
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление
дейностите по отпадъците на територията на община Брусарци
Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за
народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2014 г.
Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за
народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2014 г.

Изпълнено,отчетът
е приет
Изпълнено,отчетът
е приет
Изпълнено,отчетът
е приет
Изпълнено,отчетът
е приет

Изпълнено,отчетът
е приет
Изпълнено,отчетът
е приет
Изпълнено,отчетът
е приет
Изпълнено,отчетът
е приет
Изпълнено,отчетът
е приет
Разискванията по
точката са
отложени от ОбС
за следващо
заседание
Докладите са
приети от ОбС

Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по
Изпълнено,отчетът
предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и е приет
катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.
Бюджет на Общината - 7 решения
Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от
01.01.2014г. до 31.12.2014г.
Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода
от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2015г

Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено

342
347

ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА
ПЕРИОДА 2016 – 2018Г. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2014г. - 31.12.2014г.

348

Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2014г.

359

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2015г. - 31.03.2015г.

Решение
№
340
Решение
№
344

358

360

384

386

Решение
№
367
368
375

Изпълнено
Отчитане на
предходен период
Отчитане на
предходен период
Отчитане на
предходен период

Представители – 1 решения
Определяне на представител на Община Брусарци за редовно заседание Изпълнено
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана на
27.02.2015г
Участие в проекти и програми - 5 решения
Участие на Община Брусарци във Фонд „Общинска солидарност” –
целева дейност към НСОРБ
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 № 12/321/00935 от 25.07.2011г. по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за
проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен
довеждащ водопровод - гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа I-ви етап и хидрофорна станция с. Крива бара",
сключен между Община Брусарци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция
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 № 12/321/01482 от 19.12.2013г. по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за
проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара
– ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път
MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец-Общ. Брусарци”, сключен
между Община Брусарци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.
Приемане на решение от Общински съвет Брусарци за участие на
Община Брусарци в процедура по кандидатстване за разкриване на
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността и в домашна среда” по процедура BG05M9OP001-2.002 „Нез
Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ

Изпълнено
Изпълнено

Изпълнено

В процес на
изпълнение

Изпълнено

„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
Други – 3 решения
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощна
детето Вероника Даниелова Ерменкова от гр.Брусарци.
Създаване на нова локализационна единица на територията на
с.Смирненски и в Класификатора на локализационните единици
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на
детето Кармен Тихомирова Найденова от с.Крива бара.

ИЗГОТВИЛ:
ГАЛИНА АРСЕНОВА ВЛАДИСЛАВОВА
СЕКРЕТАР ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено

