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

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 25.04.2012 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе заседание на Общински съвет.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Асен Димитров Арсенов
3. Валери Любенов Тодоров
4. Валентин Петров Василев
5. Вельо Цветанов Велев – отсъства
6. Георги Димитров Ценов
7. Деми Борисов Димитров
8. Димитър Маринов Митов
9. Йордан Владиславов Йорданов
10. Лилия Владимирова Петрова
11. Славчо Кирилов Славчев
12. Цветана Иванова Живкова
13. Юлия Робинзонова Каменова
В заседанието взеха участие:
Наташа Михайлова Димитрова - Кмет Община Брусарци;
Наталия Руменова Димитрова - Зам. Кмет Община Брусарци;
Петър Цветков Димитров - Зам. Кмет Община Брусарци;
Емилия Асенова Иванова – Ст. Специалист „ОТС и Т”;
Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт ”ОС, ПСД, К и СД”;
Ирена Огнянова Иванова – Ст. Експерт „Екология и Земеделие”;
Андриян Младенов Тодоров – Социален работник „ПВЗ”;
Анелия Любенова – юрист на общината;
Кмет с. Смирненски - Бойка Георгиева Христова;
Кмет с. Крива бара - Петър Борисов Спасов;
Кмет с. Дондуково - Румен Йосифов Савов;
Кмет с. Василовци - Огнян Иринов Йорданов;
Кметски наместник Буковец - Кръсто Цаков Георгиев;
Кметски наместник Княжева махала - Николай Малинов Никитов;
ГРАЖДАНИ:
Камен Ценков;
Марияна Крумова.

КАТЯ ДОДЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Открива сесията на Общински
съвет Брусарци. В залата присъства необходимият брой общински съветници. На заседанието на
постоянните комисии е внесена и разгледана Докладна записка за Одобряване на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване, за поземлен имот № 546020 от КВС на
с.Крива бара, общ.Брусарци, целящ промяна начина на трайно ползване на имота от
„нива” за „овцевъдство”, която е допусната като т. 5 от Дневния ред. В края на заседанието на
постоянните комисии Зам. Кметът, г-н Петър Димитров е запознал общинските съветници с
постъпило писмо на 24.04.2012г. от ЕТ „Григор Крумов” за прекратяване превозите по
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автобусните линии, за които има договор за обслужване и във връзка с това, съгласно чл. 54а, ал.
2, т. 1 от Правилника на Общински съвет, се предлага допълнение към дневния ред с Докладна
записка Вх. № 115/24.04.2012г., относно: Откриване на процедура за избор на превозвач по
общинска транспортна схема на Община Брусарци, включваща автобусна линия по
маршрут „Брусарци – Киселево – Василовци – Брусарци” и автобусна линия по маршрут
„Брусарци – Одоровци”, утвърдени с Решение №308/Протокол № 51 от 28.09.2011 на
Общински Съвет гр.Брусарци. Който е съгласен да се включи като точка 6 от дневния ред
Докладната записка, моля да гласува.
Предложението за включване в Дневния ред на ДЗ за автобусните линии:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

ЦВЕТАНА ЖИВКОВА: Предлагам точка 6 за Откриване на процедура за избор на
превозвач по общинска транспортна схема на Община Брусарци, включваща автобусна
линия по маршрут „Брусарци – Киселево – Василовци – Брусарци” и автобусна линия по
маршрут „Брусарци – Одоровци”, утвърдени с Решение №308/Протокол № 51 от
28.09.2011 на Общински Съвет гр.Брусарци., да стане точка първа от дневния ред.
Предложението за точка 6 да стане точка 1 от Дневния ред - ДЗ за автобусните линии:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

КАТЯ ДОДЕВА: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Предложението за Дневния ред беше гласувано:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

1.

ДНЕВЕН РЕД:
Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Откриване на процедура за избор на превозвач по общинска транспортна
схема на Община Брусарци, включваща автобусна линия по маршрут
„Брусарци – Киселево – Василовци – Брусарци” и автобусна линия по
маршрут „Брусарци – Одоровци”, утвърдени с Решение №308/Протокол №
51 от 28.09.2011 на Общински Съвет гр.Брусарци.
Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД”

2.

Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд и отмяна на Раздел ІІІ-Управление на
общински поземлен фонд, Глава трета от НРПУРОИ.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Ст. Експерт „Екология и Земеделие”

3.

Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Откриване на процедура отдаване под наем на земите от общинския поземлен
фонд, с изключение на мерите и пасищата, за стопанската 2012 - 2013 година.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Ст. Експерт „Екология и Земеделие”

4.

Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отмяна на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински
жилища, приета с Решение №133/Протокол №23 от 25.10.2005 г. на
Общински съвет Брусарци.
Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД”
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5.

Докладна записка от Асен Димитров Арсенов – Зам. Председател Общински Съвет
Брусарци относно: Създаване и структуриране на нов функциониращ Обществен
съвет за съдействие при провеждане на държавната политика по социално
подпомагане и координиране на дейностите по предоставяне на социални услуги в
Община Брусарци, във връзка с нормативните разпоредби на чл. 35 от Закона за
социално подпомагане (ЗСП) и чл. 52 от Правилника за прилагане на закона за
социално подпомагане (ППЗСП).
Докладва: Асен Арсенов – Зам. Председател

6.

Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване, за поземлен имот № 546020 от КВС на с.Крива бара,
общ.Брусарци, целящ промяна начина на трайно ползване на имота от
„нива” за „овцевъдство”.
Докладва: Емилия Асенова Иванова – Ст. Специалист „ОТС и Т”

7.

ПИТАНИЯ

ВЛИЗА ДЕМИ ДИМИТРОВ

По първа точка:
Откриване на процедура за избор на превозвач по общинска транспортна схема на
Община Брусарци, включваща автобусна линия по маршрут „Брусарци – Киселево –
Василовци – Брусарци” и автобусна линия по маршрут „Брусарци – Одоровци”,
утвърдени с Решение №308/Протокол № 51 от 28.09.2011 на Общински Съвет гр.Брусарци.
Взеха отношение: Бистра Димитрова, Цветана Живкова, Марияна Крумова, Петър Димитров,
Юлия Каменова, Димитър Митов.
ЮЛИЯ КАМЕНОВА: Предложение да се отложат разисквания по точката за извънредно
заседание.
Предложение за отлагане на разискванията по точката:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 5, “против” – 4, “въздържал се” - 3 ;

НЕ СЕ ПРИЕМА
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Предложение за 10 мин. почивка
КАТЯ ДОДЕВА: 10 мин. почивка.
КАТЯ ДОДЕВА: Колеги след направената почивка има кворум и продължаваме
заседанието.
АСЕН АРСЕНОВ: Предлагам точката да остане и да вземем решение, за да не оставим
хората без превоз.
Няма направени предложения по проекта за решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 56
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози, чл. 17, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, ал.3, ал. 4, ал. 5 и чл. 19 от Наредба № 2
от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството
на транспорта и съобщенията, обн. ДВ бр. 32 от 29.03.2002 г., изм. ДВ бр. 32 от
08.04.2003 г., изм. ДВ бр. 45 от 02.06.2006 г. , изм. ДВ бл. 44 от 10.06.2011 г., Общинският
съвет Брусарци
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РЕШИ:
1. Да бъде проведен конкурс за възлагане на превозите по всички автобусни линии
от транспортната схема приета с Решение № 308, Протокол № 52/05.10.2011г., за срок на
договора от 5/пет/ години.
2. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 в конкурса могат да участват физически и
юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други
документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите
подзаконови нормативни актове.
3. С настоящото решение общинския съвет делегира изпълнението на своите
функции относно провеждането на конкурса на Кмета на Община Брусарци и го
упълномощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически действия
по провеждане на конкурса.
4. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на
постъпилите предложения както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Правоспособен юрист
ЧЛЕНОВЕ:
Представител на Общински съвет Брусарци
Представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Представител на РУ „Полиция” - Лом, служба КАТ – пътна полиция
Представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт
Представител на НАП
Представител на общинската администрация
5. На основание чл. 19, ал.1 от Наредба № 2 Общински съвет утвърждава критериите
и начина на оценка на кандидатите в конкурса както следва:
1. Екологичност на превозните средства-наличност на екологичен двигател
1.1 Отговаря на изискванията по EURO V
12 точки
1.2 Отговаря на изискванията по EURO IV
10 т.
1.3 Отговаря на изискванията по EURO III
8 т.
1.4 Отговаря на изискванията по EURO II
6 т.
1.5 Отговаря на изискванията по EURO I
4 т.
1.6 Липсва удостоверение за съответствие с пътно превозно средство от одобрен тип
0 т.
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус, с който ще
се изпълнява линията,въз основа на представен документ за съответствието на двигателя
към съответния стандарт. Това са доказателствени документи от завода производител,
удостоверение от официален вносител за България на фирмата производител или с отметка
в българския талон.Всички документи на чужд език се представят с легализиран превод на
български език. В случай, че за автобуса не се представи документ за съответствие към
даден стандарт или той няма такъв се оценява с 0 т.
2. Допълнителни услуги в превозните средства
2.1 За наличие на климатик
3 т.
2.2 За наличие на видео
2 т.
2.3 За наличие на мини - бар
1 т.
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус,с който ще се
изпълнява линията,като допълнителните услуги се посочват чрез декларация.
3.Цени и социални облекчения
3.1.1 Най-ниска средна цена на билетите
3.1.2 За второ място
3.1.3 За трето място
3.1.4 За следващо място

9 т.
6 т.
3 т.
0 т.
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Начин на оценяване – Всеки участник предлага само една цена на билетите чрез приложен
към документацията за участие ценоразпис.
Цените на билетите да са за спирките, включени в маршрутното разписание.
3.2.1 Най- дълга валидност на предложената цена на билетите, независимо от повишаване
цените на горивата и др.
9 т.
3.2.2 За второ място
6 т.
3.2.3 За трето място
3 т.
3.2.4 За следващо място
0 т.
Начин на оценяване – в ценоразписа всеки участник предлага срок на запазване на цената
на билетите, независимо от повишаването на цените на горивата и др.
3.3.1 Най-голям брой социални облекчения
3.3.2 За второ място
3.3.3 За трето място
3.3.4 За следващо място

9 т.
6 т.
3 т.
0 т.

Начин на оценяване – Оценяват се предложените социални облекчения само за
пътуващите по линията.
4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица
4.1 Оборудван
5 т.
4.2 Необорудван
0 т.
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус,с който ще се
изпълнява линията по документи – карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на
пътници
5. Възраст на автобусите
5.1 Нови
5.2 За всяка година по една точка по- малко
5.3 На и над 15 години

15 т.
0 т.

Начин на оценяване - Оценява се основният предложен от кандидата автобус,с който ще се
изпълнява линията по документи – свидетелство за регистрация.За нови се считат
автобусите с регистрация – 2011 г.
Начин на оценяване – по документи – удостоверение за актуално състояние или
удостоверение за вписване в търговския регистър.
Конкурсът е спечелен от кандидат получил най много точки.
6. На основание чл.22, ал.2 Общински съвет определя цена на тръжните документи в
размер на 50лв.
7. Възлага на Кмета на Общината контрола по изпълнението на взетите решения.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 9, “против” – 3, “въздържал се” - 0;

По втора точка:
Приемане на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд и отмяна на Раздел ІІІ-Управление на общински поземлен
фонд, Глава трета от НРПУРОИ.
Взеха отношение: Ирена Иванова, Деми Димитров, Цветана Живкова, Петър Димитров, Лилия
Петрова, Георги Ценов, Юлия Каменова, Галина Владиславова.
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АСЕН АРСЕНОВ: От заседанието на постоянните комисии становището за изменение проекта
на Наредбата е по предложение на Деми Димитров, да отпадане на точка 1 и 5 от чл. 13, ал.1.
ДЕМИ ДИМИТРОВ: Да, предлагам да отпаднат точките 1 и 5 от чл. 13, ал.1.
ЮЛИЯ КАМЕНОВА: Предлагам ал. 2 да стане: (2) Обстоятелствата по ал.1,т.2, т.З и т.4 с
декларация.
ЦВЕТАНА ЖИВКОВА: Предлагам да отпадне чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2.
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА: След предложенията за чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5, би трябвало да се промени и
чл. 14, ал. 1, т. 3 – да бъде - заверено копие от картата за регистрация, ако е земеделски
производител.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам съобразно направените предложения следното изменение на
чл. 13, ал. 1, а именно:
Чл. 13 (1) Право на участие в публичните търгове имат всички физически лица,
както и физически и юридически лица, които са:
5.нямат парични задължения към общината, както и към държавата, освен ако
компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
ЦВЕТАНА ЖИВКОВА: Предлагам чл. 33, ал. 5, т. 6 да бъде:
6. удостоверение за липса на задължения към общината.
КАТЯ ДОДЕВА: Да премине към гласуване на постъпилите предложения.
По предложение чл. 13, ал. 1 да придобия следния вид:
Чл. 13 (1) Право на участие в публичните търгове имат всички физически лица,
както и физически и юридически лица, които са:
Гласували за изменение чл. 13, ал. 1:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0;
По предложение чл. 13, ал. 1, т. 5 да отпадне.
Гласували за отпадане на чл. 13, ал. 1, т. 5:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 4, “против” – 6, “въздържал се” - 1;
ДЕМИ ДИМИТРОВ: Предлагам прегласуване.
Гласували за отпадане на чл. 13, ал. 1, т. 5:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 4, “против” – 7, “въздържал се” - 1;
НЕ СЕ ПРИЕМА

ЮЛИЯ КАМЕНОВА: Оттеглям направеното предложение за ал. 2 да стане: (2)
Обстоятелствата по ал.1,т.2, т.З и т.4 с декларация.
По предложение чл. 33, ал. 5, т. 6 да бъде:
6. удостоверение за липса на задължения към общината.
Гласували за изменение на чл. 33, ал. 5, т. 6:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 1;
По предложение чл. 13, ал. 1, т. 5 да бъде.
5.нямат парични задължения към общината, както и към държавата, освен ако
компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
Гласували за изменение на чл. 13, ал. 1, т. 5:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 2;
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КАТЯ ДОДЕВА: Който е съгласен да се приеме проектът за решение с направените
допълнения и изменения по наредбата, моля да гласува.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 57
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Приема Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд.
2. Отменя Раздел ІІІ – Управление на общински поземлен фонд, Глава трета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение №140/Протокол №18 от 20.03.2009 г. на ОбС гр.Брусарци.
3. Отменя Решение № 180, Протокол № 25 от 24.11.2009г. за Тарифите за определяне
базисните наемни цени при отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост
и земеделски земи от общинския остатъчен фонд.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0 “въздържал се” - 0;

По трета точка:
Откриване на процедура отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд, с
изключение на мерите и пасищата, за стопанската 2012 - 2013 година.
Взеха отношение: Цветана Живкова, Ирена Иванова, Димитър Митов.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ и ГЕОРГИ ЦЕНОВ си направиха самоотвод, поради конфликт на
интереси.
Няма направени предложения по проекта за решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 58
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 7 от Наредбата за стопанисване и управление на
земеделските земи от общинския поземлен фонд, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Открива процедура за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд с
изключение на мерите и пасищата, съгласно Справка – Приложение № 1, при условията на
Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен
фонд, за стопанската 2012 - 2013 година.
2. Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура по отдаване под
наем чрез публичен търг.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев

НЕ ГЛАСУВА

4. Вельо Цветанов Велев

Отс.

5. Георги Димитров Ценов

НЕ ГЛАСУВА
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6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Йордан Владиславов Йорданов

За

9. Катя Крумова Додева

ЗА

10. Лилия Владимирова Петрова

За

11. Славчо Кирилов Славчев

За

12. Цветана Иванова Живкова

За

13. Юлия Робинзонова Каменова

За

По четвърта точка:
Отмяна на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с
Решение №133/Протокол №23 от 25.10.2005 г. на Общински съвет Брусарци.
Взеха отношение: Бистра Димитрова.
Няма направени предложения по проекта за решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 59
Общински съвет гр.Брусарци на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
РЕШИ:
Отменя Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с
Решение №133/Протокол №23 от 25.10.2005 г. на Общински съвет Брусарци.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

По пета точка:
Създаване и структуриране на нов функциониращ Обществен съвет за съдействие при
провеждане на държавната политика по социално подпомагане и координиране на
дейностите по предоставяне на социални услуги в Община Брусарци, във връзка с
нормативните разпоредби на чл. 35 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и чл. 52 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП).
Взеха отношение: Асен Арсенов, Андриян Тодоров, Анелия Любенова, Катя Додева, Юлия
Каменова, Цветана Живкова, Димитър Митов, Наташа Михайлова, Камен Ценков.
АСЕН АРСЕНОВ: Йордан Владиславов Йорданов.
ДИМИТЪР МИТОВ: Наталия Руменова Димитрова, в качеството си на Зам. Кмет и да бъде
Председател на Обществения Съвет.
ЮЛИЯ КАМЕНОВА: Ирина Величкова Велчева.
ЦВЕТАНА ЖИВКОВА: Арсен Димитров Арсенов, Петрана Йорданова Велкова.
ДИМИТЪР МИТОВ: Андриян Младенов Тодоров.
НАТАША МИХАЙЛОВА: Лилия Владимирова Петрова.
КАТЯ ДОДЕВА: Който е съгласен с проекта за решение и направените предложения за
попълване състава на Обществения Съвет с Председател - Наталия Димитрова, моля да гласува.
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Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социално
подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,
Общинският Съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 114, от Протокол № 16/22.01.2009г.;
2. Създава и структурира Обществен Съвет за съдействие и контрол по прилагане на
разпоредбите в областта на социалното законодателство при спазване на
изискванията на чл. 52 от ППЗСП в състав:
1. Председател: Наталия Руменова Димитрова
2. Арсен Димитров Арсенов
3. Ирина Величкова Велчева
4. Андриян Младенов Тодоров
5. Лилия Владимирова Петрова
6. Йордан Владиславов Йорданов
7. Петрана Йорданова Велкова
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

По шеста точка:
Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, за поземлен
имот № 546020 от КВС на с.Крива бара, общ.Брусарци, целящ промяна начина на трайно
ползване на имота от „нива” за „овцевъдство”.
Взеха отношение: Емилия Иванова, Цветана Живкова.
Няма направени предложения по проекта за решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и решение №1 от
протокол на ОЕСУТ Брусарци № 2/19.04.2012 г., Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Одобрява Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване и
регулация /ПЗР/ на поземлен имот № 546020, находящ се в м.” Сини вир” от КВС на
с.Крива бара, общ.Брусарци, ЕКАТТЕ 39743, целящ смяна на предназначението на имота
за „Овцевъдство”.
Решението да се съобщи на всички заинтересовани лица, чрез обнародване в
„Държавен вестник”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Брусарци пред Административен съд
Монтана.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0;
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По седма точка:
ДИМИТЪР МИТОВ: За следващото заседание да се представи отчет за бюджета.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16:15.
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)
(Ц. Бориславова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (ПП)
(К. Додева)

Изготвил:
Цветелина Бориславова,
Техн. сътрудник Общински съвет
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