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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 17
Днес, 21.12.2016 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха
участие 11 общински съветници.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Александър Недков Борисов
3. Александър Цветанов Димитров
4. Асен Владов Бузов
5. Асен Димитров Арсенов
6. Бойка Георгиева Христова
7. Валери Любенов Тодоров –
8. Димитър Маринов Митов
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
В заседанието взеха участие:
Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци
инж. Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци;
Галина Арсенова Владиславова - Секретар на община Брусарци
Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земеделие"
Поля Рангелова Петрова - Главен счетоводител
Михаела Радославова Михайлова - Директор дирекция "ОТСИПХД"
Кмет с. Василовци – Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Дондуково–Румен Йосифов Савов;
Кмет с. Крива бара–Петър Борисов Спасов;
Кмет с. Дъбова махала – Цеко Живков Цеков;
Кмет с. Княжева махала – Николай Малинов Никитов;
Кмет с. Смирненски –Димитър Цветанов Димитров;
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, в
заседателната залата присъстват 10 общински съветници. Има кворум, откривам редовното
заседание на Общински съвет Брусарци. Славчо Славчев ще закъснее по уважителни причини.
Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложения Ви дневен ред.
Няма постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред.
Дневният ред се подложи на гласуване и се прие при следния вот:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10 “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА
СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
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Докладва: Поля Рангелова Петрова - Главен счетоводител
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016г.
ДО 31.12.2016г.

Докладва: Поля Рангелова Петрова - Главен счетоводител
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Предоставяне под наем на имоти - полски пътища, съгласно Закона за собствеността и
ползване на земеделски земи
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земеделие"
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на детето Гергана
Димова Иванова от с.Киселево
Докладва: Михаела Радославова Михайлова - Директор дирекция "ОТСИПХД"
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.01.2016г.- 31.12.2016г.
Докладва: Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци
6. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци относно:
Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци
7. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци относно:
Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци
8. ПИТАНИЯ
Влиза Славчо Славчев

По първа точка:
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА
СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Взе отношение: Александър Димитров
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 101
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Общинският Съвет Брусарци
РЕШИ:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, приета с Решение № 222, взето с
протокол № 32 от 27.11.2013 г. на Общински съвет при община Брусарци, както следва:
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§ 1. Изменя чл.22, ал. 2 текста „ ако това е предвидено със закон” се отменя;
§ 2. Изменя чл. 30, ал. 2 както следва: „Срокът за провеждане на публичното обсъждане на
проекта за бюджет за съответната година е до 20 работни дни от обнародването на закона за
държавния бюджет за съответната година.»;
§ 3. Създава нова ал. 5, на чл. 30, съгласно допълнение в чл. 84, ал. 5 /нова алинея/ от Закона
за публичните финанси със следното съдържание: „Кметът на общината изпраща проекта на
бюджета на общината за съгласуване от министъра на финансите, ако общината е в процедура по
финансово оздравяване”.
§ 4. В чл. 31, ал. 3, т 1 числото «5» се заменя с «15»;
§ 5. В чл. 31, ал. 3, т 2 числото «30» се заменя с «50»;
§ 6. Създава се нова т. 10 към ал. 3 на чл. 31, със следния текст: „При разглеждане от
Общинския съвет на бюджета на общината в процедура на финансово оздравяване се обсъжда и
становището на Министъра на финансите по проекта на бюджет на общината”.
§ 7. Създава се нова ал. 3 към чл. 35, със следния текст:
«При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателят на
общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след
изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период
възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.»
§ 8. Изменя се чл.38 ал.5, текста „чл.94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5” на „чл.94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6”
§ 9. Създава се нов Раздел VІII „а” с чл. 44”а” – до 44 „л”, съгласно допълнение на Закона за
публичните финанси, със следната структура:
-

Глава „Общи разпоредби” с чл. 44а, 44б, 44в, 44г с текстовете съответно на членове 130а,

130б, 130в, 130 г. от Закона за публичните финанси, уточняващи параметрите на общини с
финансови затруднения.
-

Глава „Откриване на процедура по финансово оздравяване” с чл. 44д с текста на чл.

130д от Закона за публичните финанси.
-

Глава „План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана” с чл. 44е с

текста на чл. 130е от Закона за публичните финанси.
-

Глава „Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване” с

членове 44ж, 44з, 44и, 44к с текстовете съответно на членове 130ж, 130з, 130и, 130к от Закона за
публичните финанси.
-

Глава „Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на

общината” с чл. 55л с текста на член 130л от Закона за публичните финанси.
ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Общи разпоредби
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Чл. 44а. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или
повече от следните условия:
1. не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗПФ;
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината
надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината
надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината
надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна
величина за всяка една от трите години;
6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка
върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини,
отчетена за последната година.
(2) Съгласно чл. 130, ал. 2 от ЗПФ министъра на финансите може да прецени да бъдат
подпомагани с временен безлихвен заем по чл. 55ж, ал. 1 от наредбата, общини с финансови
затруднения.

Чл. 44б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово
оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.
(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три
години.
(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната
общност.

Чл. 44в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за
преценка на показателите по чл. 55а.
(2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 55а от наредбата
министъра на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 55д,
ал. 2.
Чл. 44г. (1) Във връзка с чл. 130 г, ал. 1 от ЗПФ министърът на финансите издава
методически насоки и указания по прилагането на чл. 130 а от ЗПФ, във връзка с чл. 44а, ал. 1 от
наредбата, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.
(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се
публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние в
съответствие с чл. 130 г, ал. 2 от ЗПФ.
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Откриване на процедура по финансово оздравяване
Чл. 44д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на
условията по чл. 44а, ал. 1 към края на предходната година.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по
чл. 44а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се
намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за
финансово оздравяване.
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с
мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:
1. открива процедурата за финансово оздравяване;
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на
плана с местната общност;
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и
определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от
14 дни.
(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение
определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово
оздравяване.
(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да
направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата
на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за
финансово оздравяване.
(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 44а, ал. 1, като
задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края
на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане
на съответни действия.
План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана
Чл. 44е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане
на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по
показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на
персонала, и график за изпълнението им;
3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите
действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на
местните приходи;
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4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и
на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.
(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1
задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която
включва:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен
заем по чл. 44ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за
публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите може да дава
допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на
финансите.
(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината
информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.
Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване
Чл. 44ж. (1) Съгласно чл. 130 ж от ЗПФ министъра на финансите може да отпуска за сметка
на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово
оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със становището
на министъра на финансите.
(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от
министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на
процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от ЗПФ.

Чл. 44з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за
изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 44ж, ал. 1.
(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова
устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото
състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след
предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на
безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за
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заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и
по ред, определени със закон.
(3) Съгласно чл. 130 ж, ал. 3 от ЗПФ министъра на финансите изразява становището си по
ал. 2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.

Чл. 44и. В случаите по чл. 44ж, ал. 1 от наредбата Министерството на финансите извършва
текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 44е. При отклонение от
постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на
заема по чл. 44ж, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след
представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това
неизпълнение.

Чл. 44к. (1) Съгласно чл. 130 к, ал. 1 от ЗПФ по предложение на министъра на финансите с
акт на Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от
централния бюджет за погасяване на заемите по чл. чл. 44ж. ал.1 когато се установи, че е налице
трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението
на плана по чл. 44е са постигнати:
1. намаление на просрочените задължения;
2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е
положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните
взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;
3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с
еднократен характер;
4. повишена събираемост на собствените приходи;
5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен
характер.
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на
финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана
за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на
финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.
Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината
Чл. 44л. (1) По предложение на кмета на общината, общинският съвет може да прекрати
процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от
състояние на финансово затруднение.
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(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която
предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от
държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

§ 10. Допълва чл. 45, ал. 1, както следва: «Кметът на общината изготвя годишния отчет за
изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, отчет за изпълнението на сметките за
средства от Оперативни програми, придружени с доклад и ги внася за приемане от Общинския
съвет в срок до 31 август на годината, следваща отчетната година. В случаите, когато Сметната
палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за
приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на
годишния финансов отчет на общината.»
§ 11. Изменя чл. 45, ал. 5 както следва: «Общинският съвет след публичното обсъждане, приема
годишният отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет не по-късно от 30
септември на годината, следваща отчетната година»
§ 12. Към чл. 50:
-

се създава нова ал. 8 със следния текст: „В случай на недостиг на средства за авансови и

междинни плащания по отделни проекти, общината може да поеме общински дълг, при условията
на ЗОД, ЗПФ, ЗДБРБ, настоящата наредба и решение на общинския съвет за приемането на
бюджета”.
§ 13. Изменя т.4, I от Приложение № 1: Срокът за провеждане на публично обсъждане на проекта
за бюджет за съответната година е до 20 дни от обнародването на закона за държавния бюджет.
§ 14. Изменя т.2, II от Приложение № 1: Срока за приемането от общински съвет на отчета за
изпълнението годишния общински бюджет за съответната година е 30 септември на следващата
година.
§ 15. В Приложение № 2 в заглавния текст: „ал. 5” се заменя с „ал. 6”
§ 16. В Приложение № 2 т. 8: числото «30» се заменя с «50»;
§ 17. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, влиза в сила от датата на приемането й от
Общинския съвет.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По втора точка:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016г.
ДО 31.12.2016г.
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Взеха отношение: Александър Димитров, Наташа Михайлова, Димитър Митов
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 102

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 3 от
Закона за публичните финанси и чл. 38, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци,
Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема да извърши вътрешни компенсирани промени на капиталовите
разходи за периода от
01.01.2016г. до 31.12.2016г., както следва:
Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е
НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА ДМА И НДА И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2016 г.
БИЛО

ОБЕКТИ/ Вид СМР

§

дейност

§ 51 ОСНОВНИ РЕМОНТИ
Направа трошенокаменна настилка от
несортиран трошен камък О-63 с
дебелина - 15см.вкл. валиране в с.
Крива бара
Направа трошенокаменна настилка от
несортиран трошен камък О-63 с
дебелина - 15см.вкл. валиране в с.
Василовци
Направа трошенокаменна настилка от
несортиран трошен камък О-63 с
дебелина - 15см.вкл. валиране в гр.
Брусарци
Ремонт и изграждане на общински
пътища в с. Киселево MON 2063
Ремонт и изграждане на общински
пътища в с. Буковец MON 1062
Ремонт и изграждане на общински
пътища в с. Смирненски MON 1062
Изготвяне на технически проект за
обект "Рехабилитация на общински път
MON1061 от км.0+000 до км.1+800,
включително реконструкция и
уширяване на мост при км.1+250 и
рехабилитация и реконструкция на
улици и тротоари в гр. Брусарци, с.
Василовци и с. Крива бара
Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа и външен
довеждащ водопровод-гр. Брусарци и
Реконструкция вътрешна водопроводна
мрежа І етап и Хидрофорна станция с.
Крива бара

ОБЩО
КАПИТ
АЛОВИ
РАЗХОД
И

Целеви
средства
от ЦБ

1383868

176289

51-00

606

43000

43000

51-00

606

43000

43000

51-00

606

48300

48300

51-00

832

10000

10000

51-00

832

10000

10000

51-00

832

10000

10000

51-00

606

11989

11989

51-00

603

454645

Източници на финансиране:
Преход
Средст Средства
ен
Транс Средст
ва от
от ЕС,
остатъ фери
ва от
ПУДО
други
от ЦБ
МБ
к от
С
МПД
ЦБ

0

0

0

0 1207579

454645
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Реконструкция на вътрешни
водопроводни мрежи в с. Крива бара-IIри етап и с. Буковец, рехабилитация на
общински път МОН 1062/III-112/ с.
Смирненски-с. Буковец - община
Брусарци

51-00

603

752934

52-01
52-01

122
551

96211
667
3960

52-04

551

72000

52-05

866

19584

19584

70092

17760

§ 52 ДЪЛГОТРАЙНИ
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Закупуване на компютъри
Закупуване на компютъри
Закупуване на спец-но транспортно
средство за хора с увреждания
Благоустрояване общински пазар гр.
Брусарци

§ 53 НЕМАТЕРИАЛНИ
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Изработване на проект за Общ
устройствен план на Община Брусарци
Извършване на обследване за
установяване на тех. характеристики,
изготвяне на техн. паспорт и енергиино
обследване на сградата с водогрейния
котел на СОУ Христо Ботев гр.
Брусарци
Изготвяне на работев инвестиционен
проект за внедряване на
енергоспестяващи мерки в СОУ
"Христо Ботев"

20251
667

0

31903

20429
20429

43260

22831

53-09

322

9072

9072

53-09

322

17760

17760

5300

0

745

0

0

5300

ОБЩО

1555471

ОБЕКТИ/ Вид СМР

ОБЩО
КАПИТ
АЛОВИ
РАЗХОД
И

0

0

75960

72000

619

54-00

0

3960

53-09

§ 54 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ
Придобиване на земя за разширяване на
гробищен парк - гр. Брусарци

752934

0

0

0

5300

0

0

5300
214300

31903

20429

5300

0 1283539

СТАВА

§

дейност

§ 51 ОСНОВНИ РЕМОНТИ
Направа трошенокаменна настилка от
несортиран трошен камък О-63 с
дебелина - 15см.вкл. валиране в с.
Крива бара
Направа трошенокаменна настилка от
несортиран трошен камък О-63 с
дебелина - 15см.вкл. валиране в с.
Василовци
Направа трошенокаменна настилка от
несортиран трошен камък О-63 с
дебелина - 15см.вкл. валиране в гр.
Брусарци
Ремонт и изграждане на общински
пътища в с. Киселево MON 2063
Ремонт и изграждане на общински
пътища в с. Буковец MON 1062
Ремонт и изграждане на общински
пътища в с. Смирненски MON 1062
Изготвяне на технически проект за
обект "Рехабилитация на общински път
MON1061 от км.0+000 до км.1+800,
включително реконструкция и
уширяване на мост при км.1+250 и
рехабилитация и реконструкция на
улици и тротоари в гр. Брусарци, с.
Василовци и с. Крива бара

Целеви
средства
от ЦБ

1389808

194049

51-00

606

43000

43000

51-00

606

43000

43000

51-00

606

48300

48300

51-00

832

10000

10000

51-00

832

10000

10000

51-00

832

10000

10000

51-00

606

11989

11989

Източници на финансиране:
Преход
Средст Средства
ен
Транс Средст
ва от
от ЕС,
ва от
остатъ фери
ПУДО
други
к от
от ЦБ
МБ
С
МПД
ЦБ

0

0

0

0 1195759
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Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа и външен
довеждащ водопровод-гр. Брусарци и
Реконструкция вътрешна водопроводна
мрежа І етап и Хидрофорна станция с.
Крива бара
Реконструкция на вътрешни
водопроводни мрежи в с. Крива бара-IIри етап и с. Буковец, рехабилитация на
общински път МОН 1062/III-112/ с.
Смирненски-с. Буковец - община
Брусарци
Изготвяне на работев инвестиционен
проект за внедряване на
енергоспестяващи мерки в СОУ
"Христо Ботев"

51-00

603

454645

454645

51-00

603

741114

741114

51-00

322

17760

17760

52-01
52-01

122
551

102014
1334
3960

20251
667

52-04

551

72000

52-05

866

19584

52-06

322

5136

§ 52 ДЪЛГОТРАЙНИ
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Закупуване на компютъри
Закупуване на компютъри
Закупуване на спец-но транспортно
средство за хора с увреждания
Благоустрояване общински пазар гр.
Брусарци
Изграждане на инфраструктурен обект
- спортна площадка по проект на
ПУДОС

§ 53 НЕМАТЕРИАЛНИ
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Изработване на проект за Общ
устройствен план на Община Брусарци
Извършване на обследване за
установяване на тех. характеристики,
изготвяне на техн. паспорт и енергиино
обследване на сградата с водогрейния
котел на СОУ Христо Ботев гр.
Брусарци

52332

0

31903

20429
20429

53-09

322

9072

9072

ОБЩО

0

0

0

5261
1549415

75960

5136

22831

745

5136

19584

43260

54-00

667
667

72000

619

5261

0

3960

53-09

§ 54 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ
Придобиване на земя за разширяване на
гробищен парк - гр. Брусарци

0

0

0

0

5261

0

0

5261
214300

31903

20429

5928

5136 1271719

Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По трета точка:
Предоставяне под наем на имоти - полски пътища, съгласно Закона за собствеността и
ползване на земеделски земи
Взеха отношение: Александър Димитров, Димитър Митов, Петър Димитров, Ирена Иванова
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Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 103
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 75
б, ал. 2 от Правилника за прилагане закона за собствеността и ползване на земеделските земи,
Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Дава съгласие кмета на общината да издаде заповеди и сключи договори за предоставяне
под наем на имотите – полски пътища за стопанската 2016-2017 г. на земеделски производители,
които са определени за ползватели съгласно заповедите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността
и ползване на земеделските земи.
2. Договорите да се сключат след заплащане на наемната цена за декар в размер на средното
рентно плащане на съответното землище, както следва:
- 29.00 лв./дка (двадесет и девет лева) за землище гр. Брусарци, съгласно Заповед №
285/10.10.2016 г. на Директора ОД „Земеделие” – Монтана.
- 33.00 лв./дка (тридесет и три лева) за землище с. Василовци, съгласно Заповед №
247/04.10.2016 г. на Директора ОД „Земеделие” – Монтана.
- 22.00 лв./дка (двадесет и два лева) за землище с. Дондуково, съгласно Заповед №
248/04.10.2016 г. на Директора ОД „Земеделие” – Монтана.
- 30.00 лв./дка (тридесет лева) за землище с. Дъбова махала, съгласно Заповед №
249/04.10.2016 г. на Директора ОД „Земеделие” – Монтана.
- 29.00 лв./дка (двадесет и девет лева) за землище с. Киселево, съгласно Заповед №
287/10.10.2016 г. на Директора ОД „Земеделие” – Монтана.
- 29.00 лв./дка (двадесет и девет лева) за землище с. Крива бара, съгласно Заповед №
288/10.10.2016 г. на Директора ОД „Земеделие” – Монтана.
- 25.00 лв./дка (двадесет и пет лева) за землище с. Одоровци, съгласно Заповед №
251/04.10.2016 г. на Директора ОД „Земеделие” – Монтана.
- 28.00 лв./дка (двадесет и осем лева) за землище с. Смирненски, съгласно Заповед №
252/04.10.2016 г. на Директора ОД „Земеделие” – Монтана.
3. В договорите за наем да се запише условието, че ползвателят, на който са предоставени
полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите декларирани и заявени за ползване в
реални граници през стопанската година.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По четвърта точка:
12

Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на детето Гергана
Димова Иванова от с.Киселево
Взеха отношение: Димитър Митов, Наташа Михайлова, Асен Арсенов, Катя Додева, Александър
Димитров
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 104
На основание чл. 21 ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.1 от утвърдените „Правила за
условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от
бюджета на община Брусарци”, в размер на 500,00 /петстотин лв./ на Кина Александрова
Никифорова, законен представител/майка/ на детето Гергана Димова Иванова, за покриване
на разходи по лечение и рехабилитация.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По пета точка:
Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.01.2016г.- 31.12.2016г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 105
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
ОДОБРЯВА отчет за изразходваните средства за командировки на Кмета на Община
Брусарци г-жа Наташа Михайлова в периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. в размер на 448.32лв. (
четиристотин четиридесет и осем лв. и тридесет и две ст.).
Гласували:
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ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По шеста точка:
Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
Взе отношение: Наташа Михайлова
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 106
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Одобрява отчета за получените командировъчни пари от Председателя на Общински Съвет
на Община Брусарци - Катя Крумова Додева за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. в размер на
448.10 лева. (Четиристотин четиридесет и осем лева и десет стотинки.)
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По седма точка:
Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
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Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 107
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема

ПЛАН ЗА РАБОТА
на Общински съвет Брусарци, обл. Монтана за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
1. Заседанията на Общински съвет се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца;
2. Заседанията на постоянните комисии се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца;
3. Материалите за разглеждане в постоянните комисии се внасят при техническия сътрудник
до 15-то число на месеца.
Месец януари 2017г.
1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за
2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Приемане на бюджета на Община Брусарци за 2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. Приемане на Програма за полагане на обществено полезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от
ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по
чл. 9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
4. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
5. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през
2017 година.
Докладва: Кмета на община Брусарци
6. Отчет за дейността на Общински съвет Брусарци за периода 01.07.2016-31.12.2016г.
Докладва: Катя Додева - Председател на ОбС
7. Отчет за изпълнението на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода от 01.07.2016г. до
31.12.2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец февруари 2017г.
1. Актуализация на плана на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2016г. до
31.12.2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2016-31.12.2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
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4. 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 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
5. Приемане на решение за отдаване под наем без търг или конкурс на заведения за здравни нужди.
Докладва: Кмета на община Брусарци
6. Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо
и индивидуално ползване и правила за ползване им през 2017 г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
7. Приемане на "Общински план за младежта - Община Брусарци - 2017г".
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец март 2017г.
1. Отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждане на
продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от
общински поземлен фонд” за 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. Отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва
да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Брусарци” за
2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
4. Отчет по изпълнението на "Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци
за 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
5. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по
отпадъците на територията на Община Брусарци
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец април 2017г.
1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2017-31.03.2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната
програма по чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и изразходваните средства от бюджета през 2016г.
Докладва: Председателят на Общински Съвет Брусарци
3. Отчет по изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2017/2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец май 2017г.
1. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския
поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
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2. Отчет за изпълнение на Наредба №1 – за опазване на обществения ред на територията на община
Брусарци.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017/2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
4. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на Община Брусарци по предотвратяване и
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40,
протокол №8 от 29.04.2008г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец юни 2017г.
1. Приемане план за работа на ОбС за периода 01.07.2017. - 31.12.2017г.
Докладва: Катя Додева - Председателя на ОбС
2. Приемане на "Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци за 2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По осма точка: Питания
Няма постъпили питания.
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри
заседанието в 15:29ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(К. Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет

17/17

