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3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_obs@abv.bg

Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ И
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2015г. – 31.12.2015г.
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.
Сесията от 06.11.2015г. е свикана от Областен Управител на Област Монтана за
полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове.
І. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, КАКТО СЛЕДВА:
Заседания на Общинския съвет:
Заседания на Комисиите към ОбС:
1. 03.07.2015г.;
1.
29.07.2015г.;
2. 31.07.2015г.
2.
07.09.2015г.;
3. 14.08.2015г.; – Тържествена сесия
3.
25.09.2015г.;
4. 07.09.2015г.;
4.
14.10.2015г.
5. 29.09.2015г.;
6. 14.10.2015г.;
7. 06.11.2015г.;
8. 27.11.2015г.;
9. 17.12.2015г.
За отчетния период са проведени общо 9 заседания.
Няма насрочени и непроведени заседания на общински съвет Брусарци.
Няма върнати за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана решения на
общински съвет Брусарци.
ІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД:
На проведените заседания общински съвет Брусарци са взети 47 решения.
Взетите 47 решения могат да се обособят в следните области:
Решение №

13

Вътрешни актове на Общински Съвет Брусарци– 6 решения
Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към
Районен Съд – Лом
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2015г. –
30.06.2015г.
Създаване на временна комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и
дейността на Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
Обсъждане и Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет
Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Избор на Заместник-председател на Общински Съвет Брусарци.

14

Попълване състава на постоянните комисии на общински съвет Брусарци.

394
395
7
12

Решение №

Управление и разпореждане с общинска собственост - 13 решения

387

Разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2015-2016 година.

1/3

389

390

393

398

399

401
405
406
407

414

8

9

Решение №

391

392

408
17

Определяне на концесионер 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 Язовир „Киселево” 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
Прекратяване на процедура за 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 за Язовир „Липена”, с.Василовци, общ.Брусарци.
Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в изпълнение
на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
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, обл. Монтана по искане вх. № ТУ-12-6/30.10.2014г. от „ИНДУСТРИАЛНИ
МИНЕРАЛИ БГ”ЕООД
Одобрявне на техническо задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план
– Парцеларен план за трасе на външен довеждащ водопровод извън населените места в
землищата на с. Крива бара и гр. Брусарци от ППС „Крива бара”, хранителен водоем V 240 м3
до вътрешната водопроводна мрежа на гр. Брусарци
Придобиване на имоти – частна собственост, необходими за разширение на гробищен парк гр.
Брусарци.
Придобиване на имоти – частна собственост, необходими за разширение на гробищен парк гр.
Брусарци
Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в изпълнение
на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Неприключили производства по обезщетяване на собственици със земеделски земи от
общинския поземлен фонд
Постановяване на решение за изработване два подробни устройствени плана за поземлени
имоти общинска собственост № 138001(част от имота), № 138002, № 138003, № 138004, №
138005, № 000248 и № 000250 в землището на с. Смирненски, местността „Белия песък” и за
част от имот № 083038 в землището на гр.Брусарци, общ.Брусарци, местността „Долни връх”
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” ЕООД.
Постановяване на решение за даване на предварително съгласие за изработване на два
подробни устройствени плана за поземлени имоти общинска собственост № 138001(част от
имота), № 138002, № 138003, № 138004, № 138005, № 000248 и № 000250 в землището на с.
Смирненски, местността „Белия песък” и за част от имот № 083038 в землището на
гр.Брусарци, общ.Брусарци, местността „Долни връх”.
Наредби, правилници, програми, стратегии - 4 решения
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, допълнена с Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г., Решение
№362/Протокол №53 от 30.04.2015 г.; Решение №363/Протокол №53 от 30.04.2015 г. на ОбС
Брусарци и Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС Брусарци, с незастроен
парцел, отреден за обществено строителство на магазин и озеленяване – за продажба и
откриване на процедура за продажба на имота, описан в АОС №770/15.07.2015 г.
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, допълнена с Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г., Решение
№362/Протокол №53 от 30.04.2015 г.; Решение №363/Протокол №53 от 30.04.2015 г. на ОбС
Брусарци и Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС Брусарци, с незастроен
парцел с площ 3850 кв.м., съставляващ УПИ І, кв.48а по действащия план на гр.Брусарци,
обл.Монтана, отреден за обществено строителство на магазин и озеленяване – за продажба и
откриване на процедура за продажба на имота, описан в АОС №1 от 23.07.1999 г.
Приемане на Решение за изменения в Наредбата за обществения ред на Община Брусарци
(приета с Решение№47/28.03.2012г.;изм. с Решение №195/29.07.2013 г.)
Приемане на „Доклад-Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
Община Брусарци – октомври 2015 г.”.
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Решение №

415

Отчети - 3 решения
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.01.2015 г.30.06.2015 г.
Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.01.2015г.- 30.09.2015г.

416

Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.

396

Решение №
388
397

402

404
413
1
2
4
11
Решение №
411
412
5
6
15
Решение №
10
16
Решение №
400
403
409
410
3

Бюджет на Общината - 9 решения
ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.201530.06.2015г.
Одобрявне на препоръчителния размер на вноската на държавата и общината в проекта на
бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД град Монтана за 2016г
Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в
общинските училища за учебната 2015/2016г. съгласно Наредба № 7/29.11.2000г. на МОН за
определяне на броя на учениците и на децата паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващи звена
Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности на Община Брусарци
Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до
30.09.2015г.
Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до
30.09.2015г.
Изпълнение Бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.
Определяне на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в
община Брусарци.
Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до
31.12.2015г.
Представители - 5 решения
Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация”ООД, гр.Монтана.
Определяне на представител на Община Брусарци в Комисията за изработване на Национална
здравна карта, както и в комисията за изработване на областна здравна карта.
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Монтана.
Определяне на представители и заместници в състав на Областния съвет за развитие.
Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Участие в проекти и програми - 2 решения
Създаване на Местна инициативна група (МИГ) "Брусарци - Медковец - Якимово".
Кандидатстване на Община Брусарци по първа покана за подаване на проектни предложения
по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за присъединителна помощ
България-Сърбия 2014-2020.
Други - 5 решения
Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен Съд – Лом
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 лицето Андрей
Димитров Маринов от с.Крива бара.
Избор на Временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства
Предложение за приемане на структура за управление на общинска администрация и
кметствата на територията на община Брусарци, считано от 06.11.2015г.

Към Общински Съвет Брусарци има създадени 3 постоянни комисии - Комисия по
финанси, общинска собственост, устройство на територията, местно развитие,
инвестиции, транспорт, програми, проекти, мерки, Евроинтеграция и инвестиционна
политика, Комисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни
дейности и Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, които
през времето на отчетния период са заседавали 4 пъти съвместно.
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