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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 56
Днес, 30.06.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха
участие 12 общински съветници.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Асен Димитров Арсенов
3. Валери Любенов Тодоров
4. Валентин Петров Василев - отсъства
5. Вельо Цветанов Велев
6. Георги Димитров Ценов
7. Деми Борисов Димитров
8. Димитър Маринов Митов
9. Димитър Цветанов Димитров
10. Йордан Владиславов Йорданов
11. Лилия Владимирова Петрова
12. Славчо Кирилов Славчев
13. Цветана Иванова Живкова
В заседанието взеха участие:
Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци
Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци
Галина Арсенова Владиславова – Секретар Община Брусарци;
Кмет с. Василовци – Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Смирненски – Бойка Георгиева Христова;
Кметски наместник Дъбова махала – Цеко Живков Цеков;
Кметски наместник Княжва махала – Николай Малинов Никитов;
Кметски наместник Буковец – Зоя Борисова Тодорова;
Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
Катя Цветанова Живкова - Евстатиева - Специалист ФСД – Бюджет и финанси с. Крива бара
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, в
заседателната залата присъстват 12 общински съветници. Има кворум, откривам заседанието на
Общински съвет Брусарци. На заседанието на постоянните комисии на основание чл. 54А, ал.2, т.2
от Правилника на ОБС е допусната извънредна докладна записка, а именно: 1. Докладна записка от
Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Издаване на запис на заповед
от община Брусарци в полза на ДФ „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 – ІІ етап и с. Буковец,
рехабилитация на общински път MON 1062 /ІІІ-112/с. Смирненски – с. Буковец – община
Брусарци", сключен между Община Брусарци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
платима на предявяване в срок до 15.03.2016 г.
Докладва: Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци
като т.9 от дневния ред, а т.10 става Питания.
Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложеният Ви дневен ред с
направеното допълнение.
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Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред.
Дневният ред се подложи на гласуване и се прие при следния вот:
Гласували дневния ред :
От общ брой съветници – 13, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Придобиване на имоти – частна собственост
Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска собственост, описан в
АОС№768/15.04.2015 г., а именно : празно дворно място от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м.,
съответстващо на ПИ 100, включен в УПИ ХІХ-100, 909, кв.21 по действащия ПУП на
гр.Брусарци
Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска собственост, описан в
АОС№769/25.05.2015 г., а именно : празно дворово място от 686 кв.м., съставляващо УПИ №ХІ,
кв.44 по действащия плана за регулация на с.Василовци, общ.Брусарци, съседи на имота:
север – улица; изток – улица топик; юг – УПИ №ХV-529 и УПИ №ХVІ-530, кв.44; запад –
улица
Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска собственост, описан в АОС №7
от 23.07.1999 г., а именно : празно дворно място с площ 650 кв.м., състъвляващо УПИ ІІ-490,
кв.104 по действащия план за регулация на с.Смирненски, общ.Брусарци, съседи на имота:
североизток – улица; северозапад – УПИ І-489; югоизток – УПИ ІІІ-491; югозапад – УПИ ІV492 и УПИ ХІ-488
Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
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 1 /един/ кв.м. от
входна площадка на Административна сграда на Кметство с.Василовци, общ.Брусарци - за
отдаване под наем
Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2015-2016 година.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Ст. Експерт „Екология и земеделие”
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
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
„Независим живот” на ОП „РЧР”
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
2

8. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци относно:
Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2015г. – 31.10.2015г.
Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ „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 – ІІ етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път MON 1062 /ІІІ-112/с. Смирненски – с.
Буковец – община Брусарци", сключен между Община Брусарци и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, платима на предявяване в срок до 15.03.2016 г.
Докладва: Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци
10. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Придобиване на имоти – частна собственост
Влиза: Славчо Славчев
Взеха отношение: Цветана Живкова, Петър Димитров, Деми Димитров, Йордан Йорданов,
Димитър Митов, Асен Арсенов, Георги Ценов, Наташа Михайлова
Излиза: Асен Арсенов
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.8, ал.1, т.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на Община Брусарци, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
1.Дава съгласие Община Брусарци да придобие в собственост, чрез закупуване следните
имоти – частна собственост, находящи се в землището на гр.Брусарци, обл.Монтана,
необходими за разширяване на гробищен парк гр.Брусарци :

Имот № 042007 с площ 3,803 дка, местността „Червен брег”, с начин на трайно ползване
нива, ІІІ категория, неполивна със собственик – н-ци Стоян Велков Божинов;

Имот № 042008 с площ 2,660 дка, местността „Червен брег”, с начин на трайно ползване
нива, ІІІ категория, неполивна със собственик – Славчо Кирилов Славчев;

Имот № 042010 с площ 0,475 дка, местността „Червен брег”, с начин на трайно ползване
нива, ІІІ категория, неполивна със собственик – Славчо Кирилов Славчев;

Имот № 042015 с площ 3,200 дка, местността „Червен брег”, с начин на трайно ползване
нива, ІІІ категория, неполивна със собственик – Славчо Кирилов Славчев;

Имот № 042016 с площ 2,815 дка, местността „Червен брег”, с начин на трайно ползване
нива, ІІІ категория, неполивна със собственик – н-ци Стоян Велков Божинов;

Имот № 042017 с площ 2,340 дка, местността „Червен брег”, с начин на трайно ползване
нива, ІІІ категория, неполивна със собственик – Славчо Кирилов Славчев.
2.Упълномощава Кмета на общината да проведе разговори със собствениците и
наследниците на гореописаните имоти и при съгласие от тяхна страна за продажба на
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имотите, да възложи изготвянето на пазарни оценки на същите. За постигнатите резултати
да внесе докладна записка до общинския съвет.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

За

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

-

13. Цветана Иванова Живкова

Против

Приема се
Общинският съветник Славчо Славчев не гласува поради наличие конфликт на интереси.

По втора точка:
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска собственост, описан в
АОС№768/15.04.2015 г., а именно : празно дворно място от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м.,
съответстващо на ПИ 100, включен в УПИ ХІХ-100, 909, кв.21 по действащия ПУП на
гр.Брусарци
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Бистра Борисова
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 379
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, ОбС
гр.Брусарци
РЕШИ:
1.Определя пазарна цена в размер на 984,00 лв. /деветстотин осимдесет и четири лева/ за
продажбата на имот общинска собственост, описан в АОС№768/15.04.2015 г., а именно :
празно дворно място от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м., съответстващо на ПИ 100, включен
в УПИ ХІХ-100, 909, кв.21 по действащия ПУП на гр.Брусарци, при конкретни съседи: север
– ПИ 909, юг – УПИ ХХ-101; изток – улица; юг – УПИ ХХ-101; запад – УПИ VІІІ-99 и УПИ
VІІ-101, въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.
2.Възлага на Кмета на общината въз основа на решението на общинския съвет да издаде
заповед и сключи договор.
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Приложение : 1 брой пазарна оценка.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

За

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

За

13. Цветана Иванова Живкова

За

Приема се
По трета точка:
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска собственост, описан в
АОС№769/25.05.2015 г., а именно : празно дворово място от 686 кв.м., съставляващо УПИ №ХІ,
кв.44 по действащия плана за регулация на с.Василовци, общ.Брусарци, съседи на имота:
север – улица; изток – улица топик; юг – УПИ №ХV-529 и УПИ №ХVІ-530, кв.44; запад –
улица
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взеха отношение: Димитър Митов
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 380
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, ОбС
гр.Брусарци
РЕШИ:
1.Определя пазарна цена в размер на 2 880,00 лв. /две хиляди осемстотин и осемдесет
лева/ за продажбата на имот общинска собственост, описан в АОС№769/25.05.2015 г., а
именно : празно дворово място от 686 кв.м., съставляващо УПИ №ХІ, кв.44 по действащия
плана за регулация на с.Василовци, общ.Брусарци, съседи на имота: север – улица; изток –
улица топик; юг – УПИ №ХV-529 и УПИ №ХVІ-530, кв.44; запад – улица, въз основа на
пазарна оценка, изготвена оизготвена от лицензиран оценител, която да бъде начална
тръжна цена при провеждането на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване.
Приложение : 1 брой пазарна оценка.
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Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

За

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

За

13. Цветана Иванова Живкова

За

Приема се
По четвърта точка
Определяне на пазарна оценка за продажба на имот общинска собственост, описан в АОС №7
от 23.07.1999 г., а именно : празно дворно място с площ 650 кв.м., състъвляващо УПИ ІІ-490,
кв.104 по действащия план за регулация на с.Смирненски, общ.Брусарци, съседи на имота:
североизток – улица; северозапад – УПИ І-489; югоизток – УПИ ІІІ-491; югозапад – УПИ ІV492 и УПИ ХІ-488
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 № 381
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, ОбС
гр.Брусарци
РЕШИ:
1.Определя пазарна цена в размер на 1 963,00 лв. /хиляда деветстотин шестдесет и три
лева/ за продажбата на имот общинска собственост, описан в АОС №7 от 23.07.1999 г., а
именно : празно дворно място с площ 650 кв.м., състъвляващо УПИ ІІ-490, кв.104 по
действащия план за регулация на с.Смирненски, общ.Брусарци, съседи на имота:
североизток – улица; северозапад – УПИ І-489; югоизток – УПИ ІІІ-491; югозапад – УПИ ІV492 и УПИ ХІ-488, въз основа на пазарна оценка, изготвена оизготвена от лицензиран
оценител, която да бъде начална тръжна цена при провеждането на процедура за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване.
Приложение : 1 брой пазарна оценка.
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Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

За

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

За

13. Цветана Иванова Живкова

За

Приема се
По пета точка:
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 1 /един/ кв.м. от
входна площадка на Административна сграда на Кметство с.Василовци, общ.Брусарци - за
отдаване под наем
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Георги Ценов, Цветана Живкова, Катя Додева, Славчо
Славчев, Наташа Михайлова, Димитър Митов, Огнян Йорданов
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и по реда на чл.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
1.Допълва 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. и
Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС Брусарци, както следва : записва в
раздел ІІ, т.12 - 1 /един/ кв.м. от входна площадка на Административна сграда на Кметство
с.Василовци, общ.Брусарци - за отдаване под наем.
2.Открива процедура за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична
общинска собственост, описан в АОС №18/23.08.2001 г., а именно : 1 /един/ кв.м. от входна
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площадка на Административна сграда на Кметство с.Василовци, общ.Брусарци, съгласно
приложена схема – предложение за поставяне на кафе - автомат, одобрена от Главния
Архитект на общината, с начална тръжна месечна наемна цена 25,00 лв. /двадесет и пет лева/,
съгласно Тарифа за базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими
имоти, приета с Решение №11/Протокол №3 от 14.12.2007 г. на ОбС Брусарци.
3.Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг с явно наддаване.
Приложение :
-копие от АОС №18/23.08.2001 г.
-скица на имота.
-схема – предложение за поставяне на кафе - автомат, одобрена от Главния Архитект на
общината.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
За

5. Георги Димитров Ценов

Против

6. Деми Борисов Димитров

Въздържал се

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

Въздържал се

9. Йордан Владиславов Йорданов

Въздържал се

10. Катя Крумова Додева

Въздържал се

11. Лилия Владимирова Петрова

Въздържал се

12. Славчо Кирилов Славчев

Против

13. Цветана Иванова Живкова

Против

Не се приема
По шеста точка:
Разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2015-2016 година.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взеха отношение: Георги Ценов, Ирена Иванова, Петър Димитров, Наташа Михайлова, Вельо
Велев, Цветана Живкова, Димитър Димитров
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 37и, ал. 1, ал. 3 и във връзка с § 18 с ПЗР на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
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1. Определя пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване в Приложение –
1, неразделна част от настоящата докладна
2. Определя мери от ОПФ за общо ползване в Приложение – 2, неразделна част от
настоящата докладна.
3. Определя цена на декар,както следва:
3.1. Индивидуално ползване средна рентна цена за предходната стопанска година за
землищата на община Брусарци за имоти с начин на трайно ползване:
- пасище, мера – 8,95 лв./дка.
- ливада – 14,67 лв. /дка.
3.2. Имотите предназначени за общо ползване да се ползват безвъзмездно.
4. Минималния срок на сключените договори за наем е 5 стопански години съгласно чл.
37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ.
5. Съгласно чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ след провеждане на търговете се сключват
договори за наем за една стопанска година.
6. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по прилагане
на чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ.
Приложение:
1. Списък на имоти за индивидуално ползване.
2. Списък на имоти за общо ползване.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
За

5. Георги Димитров Ценов

Против

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

Въздържал се

8. Димитър Цветанов Димитров

Въздържал се

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

Въздържал се

13. Цветана Иванова Живкова

Въздържал се

Не се приема
Йордан Йорданов направи предложение за почивка.
Катя Додева обяви 5 мин почивка в 15:13ч.
След направената почивка Катя Додева провери за кворум. Присъстват 10 общински
съветници и заседанието продължи с т.7 от дневния ред.

По седма точка:
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
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социално включване в общността и в домашна среда” по процедура BG05M9OP001-2.002
„Независим живот” на ОП „РЧР”
Становище на комисиите: Приемат проекта на решение с направените допълнения и
изменения. Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взеха отношение: Цветана Живкова, Андриян Тодоров, Катя Додева, Димитър Митов, Вельо
Велев
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21 ал.1 т.2 т.8 и т.23 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Общински съвет Брусарци възлага на Кмета на Община Брусарци да подаде в срок до
10.07.2015 г. проектно предложение по ОП „РЧР”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване”, Специфична цел 1 „Подобряване достъпа на хора с
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално
включване и здравеопазване” към Инвестиционен приоритет №3 – Процедура BG05M9OP0012.002 „Независим живот”.
2. Общински съвет Брусарци дава съгласие за разкриване на «Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда» като
функционално звено към Общинска администрация Брусарци с капацитет до 80 потребители
на услугата и до 30 служители, след одобряване на проектното предложение, с първоначално
финансиране от средства на ЕСФ.
3. Общински съвет Брусарци предоставя за целите на функциониране, на «Център за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда»
общински имот, частна общинска собственост, представляващ нежилищна сграда, находяща
се в гр.Брусарци, ул.»Георги Трайков» № 20, АОС №14/21.05.2001 г., урегулиран в парцели ІІ42 и ІІІ-26.
4. Общински съвет Брусарци задължава Кмета на Община Брусарци да продължи с 6
/шест/ месеца дейността на «Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността и в домашна среда», след одобряването на окончателния доклад по
проекта при минимум 25 потребители и 10 служители, като за целта се планират средства в
общинския бюджет.
5. Общински съвет Брусарци предоставя за целите на фукциониране на «Център за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда»
сградата по т.3, за срока на изпълнение на проекта и за срок от още 3 /три/ години, считано от
датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.
6. Общински съвет Брусарци дава съгласие за извършване на дейности по текущ ремонт
на помещенията в общински имот, частна общинска собственост, представляващ нежилищна
сграда, находяща се в гр.Брусарци, ул.»Георги Трайков» № 20, АОС №14/21.05.2001 г.,
урегулиран в парцели ІІ-42 и ІІІ-26, който ще се ползва за целите и дейността на «Център за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда» .
Същите дейности по текущ ремонт да се извършат със средства от бюджета на Проекта по
процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП „РЧР”
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев

Отсъства
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4. Вельо Цветанов Велев

За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

За

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

Отсъства

12. Славчо Кирилов Славчев

За

13. Цветана Иванова Живкова

За

Приема се
По осма точка:
Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2015г. – 31.10.2015г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 385
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21,ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
Брусарци
РЕШИ:
Приема

ПЛАН ЗА РАБОТА
на Общински съвет Брусарци за периода 01.07.2015г. – 31.10.2015г.
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 юли 2015г.
1. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2015г. 30.06.2015г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2015г. - 30.06.2015г.
Докладва: Катя Додева - Председател на ОбС
3. Отчет за изпълнение Решенията на Общински Съвет Брусарци от Кмета на общината за периода
01.01.2015г. - 30.06.2015г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
4. Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г.
Докладва: Катя Додева - Председател на ОбС
Месец август 2015г.
1. Тържествена сесия по случай Празника на Община Брусарци.
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Месец септември 2015г.
1. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в общинските училища за учебната 2015г. – 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец октомври 2015г.
1. Актуализация на бюджета на община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Актуализация на капиталовите разходи на община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до
30.09.2015г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2015г. 30.09.2015г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се

По девета точка:
Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ „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 – ІІ етап и с. Буковец,
рехабилитация на общински път MON 1062 /ІІІ-112/с. Смирненски – с. Буковец – община
Брусарци", сключен между Община Брусарци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
платима на предявяване в срок до 15.03.2016 г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взеха отношение: Цветана Живкова, Наташа Михайлова, Димитър Димитров, Зоя Борисова,
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 386
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
12/321/01482 от 19.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция вътрешни водопроводни
мрежи в с. Крива бара – ІІ етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път MON 1062 /ІІІ112/с. Смирненски – с. Буковец – община Брусарци", сключен между Община Брусарци и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция., седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Наташа Михайлова Младенова да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в срок до 15.03.2016 г. в
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 3 195 358,04 лв. (три
милиона сто деветдесет и пет хиляди триста петдесет и осем лева и четири ст.) за обезпечаване
на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 12/321/01482 от
19.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция вътрешни водопроводни мрежи в с.
Крива бара – ІІ етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път MON 1062 /ІІІ-112/с.
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Смирненски – с. Буковец – община Брусарци", сключен между Община Брусарци и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Брусарци да подготви необходимите документи за
подаване на Заявка за замяна на обезпечение, във връзка с искане за сключване на Анекс за
удължаване срока на Договор № 12/321/01482 от 19.12.2013 г.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

За

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

Отсъства

12. Славчо Кирилов Славчев

За

13. Цветана Иванова Живкова

Против

Приема се
По десета точка: ПИТАНИЯ:
На поставените питания от страна на Цветана Живкова и Вельо Велев бяха предоставени
писмени отговори.
Няма други постъпили питания.
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри
заседанието в 15:58ч.

ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..
(К. Додева)
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