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

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 61
Днес, 25.09.2015 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- отсъства
4. Валентин Петров Василев
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:
Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци
Галина Арсенова Владиславова – Секретар Община Брусарци;
ВрИД Кмет с. Василовци – Цветана Иванова Маркова;
ВрИД Кмет с. Крива бара – Катя Цветанова Живкова-Евстатиева
Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Екология и земеделие”
Костадинка Бобева Петрова – Гл.експерт „ОЗ и ЗН”
Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и
господа, в заседателната залата присъстват 8 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:
Определяне на представител на Община Брусарци в Комисията за изработване на
Национална здравна карта, както и в комисията за изработване на областна здравна карта.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт „ОЗ и ЗН”
Катя Додева: Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложения Ви
дневен ред с направените допълнения.
Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен
ред.
Дневният ред се подложи на гласуване с направените допълнения и се прие при следния
вот:
Гласували дневния ред с направените допълнения :
От общ брой съветници – 13, присъствали - 8.
Гласували : “за” – 8, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;
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Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в
изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Екология и земеделие”
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Неприключили производства по обезщетяване на собственици със земеделски земи от
общинския поземлен фонд
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Екология и земеделие”
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
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.)
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на лицето Андрей
Димитров Маринов от с.Крива бара.
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
5. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци относно:
Избор на Временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства
Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация”ООД, гр.Монтана.
Докладва: инж.Петър Цветков Димитров – зам.-кмет на община Брусарци
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Определяне на представител на Община Брусарци в Комисията за изработване на
Национална здравна карта, както и в комисията за изработване на областна здравна карта.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт „ОЗ и ЗН”
8. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в
изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Влиза Димитър Митов
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 № 406
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
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Дава съгласие да се предостави земя от Общинския поземлен фонд, представляваща
земеделски имоти (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КВС за възстановяване собствеността на:
1. Наследниците на Георги Петков Николов, бивш жител на с. Василовци, общ.
Брусарци, обл. Монтана за имот № 001152 в землището на с. Василовци с ЕКАТТЕ 10255,
общ. Брусарци с площ 5.760 дка, местността „Долни ливади” при граници и съседи: имот №
000093, полски път, собственост на община Брусарци, имот № 001086, нива, земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ, имот № 001084, нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 001083, нива, земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: нива, признат с Решение № 111/14.12.2004 г. на
ПК гр. Брусарци за възстановяване правото на собственост на земи в стари реални
граници в землището на село Василовци.
2. Наследниците на Иван Тодоров Лозанов, бивш жител на с. Смирненски, общ.
Брусарци, обл. Монтана за имот № 093009 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564,
общ. Брусарци с площ 1.850 дка, местността „Пашова ливада” при граници и съседи: имот
№ 093015, нива, собственост на насл. на Георги Марков Иванов, имот № 182186,
дървопроизв.пл., собственост на Държавно лесничейство, имот № 093008, нива, собственост
на насл. на Васил Тодоров Лозанов и имот № 000788, път ІІІ кл, собственост на Държавата,
с начин на трайно ползване: нива; за имот № 087031 в землището на с. Смирненски с
ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 0.187 дка, местността „Барата” при граници и
съседи: имот № 087032, зеленч. култура, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 087030, зеленч.
култура, собственост на насл. на Васил Тодоров Лозанов, имот № 087029, зеленч. култура,
собственост на насл. на Георги Иванов Живков и имот № 087114, пасище, мера, земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: зеленч. култура; за имот № 089047 в землището
на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 0.500 дка, местността „Папрата”
при граници и съседи: имот № 089046, нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000461,
полски път, собственост на община Брусарци и имот № 000436, полски път, собственост
община Брусарци, с начин на трайно ползване: нива; за имот № 120066 в землището на с.
Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 9.321 дка, местността „Славотински
дол” при граници и съседи: имот № 000849, полски път, собственост на община Брусарци,
имот № 120039, ливада, собственост на насл. на Флоро Николов Крецов, имот № 12040,
ливада, собственост на насл. на Флоро Николов Крецов, имот № 000850, полски път,
собственост на община Брусарци, имот № 120044, ливада, собственост на Борис Тодоров
Лозанов и имот № 120046, ливада, собственост на Елица Илиева Петкова, с начин на
трайно ползване: ливада и за имот № 120067 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ
67564, общ. Брусарци с площ 1.900 дка, местността „Славотински дол” при граници и
съседи: имот № 120034, ливада, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000849, полски път,
собственост на община Брусарци и имот № 120047, ливада, собственост на „СОРТОВИ
СЕМЕНА – ВАРДИМ” ЕАД, с начин на трайно ползване: ливада; признати с Решение №
2272С/05.10.1999 г. на ПК гр. Брусарци за възстановяване правото на собственост на земи в
стари реални граници в землището на село Смирненски.
3. Наследниците на Мария Любенова Кирилова, бивш жител на с. Смирненски, общ.
Брусарци, обл. Монтана за имот № 092003 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564,
общ. Брусарци с площ 3.159 дка, местността „Папрата” при граници и съседи: имот №
092020, лозе, собственост на „СОРТОВИ СЕМЕНА – ВЕРДИМ” ЕАД, имот № 092004, лозе,
собственост на насл. на Петко Иванов Георгиев, имот № 092005, лозе, собственост на насл.
на Петко Иванов Георгиев и имот № 092002, пасище, мера, собственост на община
Брусарци, с начин на трайно ползване: лозе; за имот № 087027 в землището на с.
Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 0.256 дка, местността „Барата” при
граници и съседи: имот № 087026, зеленч. култура, собственост на Благой Андреев
Стоянов, имот № 087028, зеленч. култура, собственост „БАЛДЖИЕВ” ЕООД, имот №
087029, зеленч. култура, собственост насл. на Георги Иванов Живков и имот № 087114,
пасище, мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: зеленч. култура; за
имот № 092022 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 0.500
дка, местността „Папрата” при граници и съседи: имот № 092023, лозе, земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, имот № 182117, дървопроизв. пл., собственост на Държавно лесничейство, имот №
092005, лозе, собственост на насл. на Петко Иванов Георгиев, и имот № 092004, лозе,
собственост на насл. на Петко Иванов Георгиев, с начин на трайно ползване: лозе и за имот
№ 120065 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 4.260 дка,
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местността „Славотински дол” при граници и съседи: имот № 120002, пасище, мера, земи
по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000837, полски път, собственост на община Брусарци, имот №
000886, дере, овраг, яма, собственост на община Брусарци, имот № 120002, пасище, мера,
земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000886, дере, овраг, яма, собственост на община Брусарци
и имот № 120003, пасище, мера, собственост на насл. на Георги Ценов Филипов, с начин на
трайно ползване: пасище, мера; признати с Решение № 1141С/01.10.1999 г. на ПК гр.
Брусарци за възстановяване правото на собственост на земи в стари реални граници в
землището на село Смирненски.
Приложение:
1. Решение № 111 от 14.12.2004 г. на ПК Брусарци.
2. Скица – проект на имот № 001152 с № Ф03768/27.07.2015 г.
3. Решение № 2272С от 05.10.1999 г. на ПК Брусарци.
4. Скица – проект на имот № 093009 с № Ф04177/30.07.2015 г.
5. Скица – проект на имот № 087031 с № Ф04175/30.07.2015 г.
6. Скица – проект на имот № 089047 с № Ф04176/30.07.2015 г.
7. Скица – проект на имот № 120066 с № Ф04178/30.07.2015 г.
8. Скица – проект на имот № 120067 с № Ф04179/30.07.2015 г.
9. Решение № 1141С от 01.10.1999 г. на ПК Брусарци.
10. Скица – проект на имот № 092003 с № Ф04171/30.07.2015 г.
11. Скица – проект на имот № 087027 с № Ф04174/30.07.2015 г.
12. Скица – проект на имот № 092022 с № Ф04173/30.07.2015 г.
13. Скица – проект на имот № 120065 с № Ф04172/30.07.2015 г.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

Отсъства

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
Отсъства

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

Отсъства

13. Цветана Иванова Живкова

За

Приема се
По втора точка:
Неприключили производства по обезщетяване на собственици със земеделски земи от
общинския поземлен фонд
Влизат:Славчо Славчев, Валентин Василев, Вельо Велев
Взеха отношение: Георги Ценов
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Становище на комисиите: Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС с
направеното изменение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 407
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи и чл. 19, ал. 11 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2, т. 1 и
т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение към
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Предоставя за деактуване следния имот от Общинския поземлен фонд:
Землище с. Василовци:
Имот № 013016, с площ 7.526 дка, местност „При барата”, категория на земята при
неполивни условия: трета, НТП – нива.
Имот № 013109 по скица – проект № Ф03746/15.06.2015 г. с площ 0.500 дка ще бъде
възстановен на наследниците на Георги Владимиров и Димитър Георгие. Имот № 013114 по
скица – проект № Ф03747/15.06.2015 г. с площ 7.026 дка следва да бъде актуван с акт за
общинска собственост.
Приложение:
14. Решение № 6635 от 30.03.2000 г. на ПК Брусарци.
15. Скица – проект на имот № 013114 с № Ф03747/15.06.2015 г.
16. Скица – проект на имот № 013109 с № Ф03746/15.06.2015 г.
17. Пълна история на имот № 013016 към 12.09.2015 г.
18. Скица на имот № 013016 с № К03241/21.04.2012 г.
19. АОС № 294/24.04.2012 г.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

Отсъства

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

За
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
5/10

По трета точка:
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.)
Взеха отношение: Георги Ценов, Андриян Тодоров
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за промяна на проекта за
решение. Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС с направените
допълнения.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 408
На основание чл. 21, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Изменя чл.10, чл.11, чл.12, чл.13, чл.16 и чл.17 и §1. т.2 от ДПЗ разпоредби от
Наредбата за обществения ред на Община Брусарци (приета с Решение №47 /
28.03.2012г.;изм. с Решение №195/29.07.2013 г.)
1. Изменя текста на чл.10 както следва:
(1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места
(2) Забранява се тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места,
където се полага труд, както и помещенията към тях със спомагателно и
обслужващо предназначение
2. Изменя текста на чл.11 както следва:
Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1.прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини и
училищата и местата където се предоставят социални услуги за деца.
2.площадките за игра
3.на които се организират мероприятия за деца и ученици
4.спортните обекти – по време на спортни прояви
3. Изменя текста на чл.12 както следва:
Забранява се продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години
4. Изменя текста на чл.13 както следва:
Забранява се продажбата на алкохол и на:
1. лица в пияно състояние
2. територията на детските градини, училищата и лечебните заведения
3. спортни прояви
4. обществени мероприятия, организирани за деца и ученици
5. Изменя текста на чл.16 както следва:
Забранява се пребиваването на деца без надзор, на обществени места след 20,00
ч. ако
детето не е навършило 14-годишна възраст и след 22,00 ч., ако детето е навършило
14-, но
не е навършило 18-годишна възраст. Надзор се осъществява от родителите,
настойниците, попечителите или други лица полагащи грижи за дете.
6.Изменя текста на чл. 17 както следва:
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(1) Родителите, настойниците, попечителите и други лица полагащи грижи за
дете, ако не могат да го придружат на обществено място след 22,00 ч. са
длъжни да му осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител, но само в
случай, че детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст
(2) При организирани колективни прояви от спортен, културен, образователен или
социален характер за придружител по ал.(1) се счита съответния
треньор,ръководител на художествен състав, учител или социален работник.
7.Текста на §1. т.2. от Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби се
изменя както следва :
Алкохолни напитки (алкохол) са спирните напитки, виното и бирата.
Гласували :
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По четвърта точка:
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на лицето Андрей
Димитров Маринов от с.Крива бара.
Взеха отношение: Цветана Живкова, Георги Ценов, Деми Димитров, Славчо Славчев,
Андриян Тодоров, Асен Арсенов, Димитър Митов, Вельо Велев, Цветана Маркова, Катя
Живкова-Евстатиева, Петър Димитров
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 № 409
На основание чл. 21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.2 от утвърдените „Правила за
условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от
бюджета на община Брусарци”, в размер на 600,00 /шестстотин лв./ на Андрей Димитров
Маринов от с.Крива Бара за възстановяване на щети по опожареното жилище, като
помощта бъде предоставена под формата на строителни материали.
Гласували :
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 0, “против” – 5, “въздържал се” - 7;

Не се приема
По пета точка:
Избор на Временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства
Взеха отношение: Цветана Живкова, Славчо Славчев, Катя Додева, Петър Димитров,
Галина Арсенова, Деми Димитров
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 № 410
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На основание чл. 21, ал.2 и чл.42, ал.4, ал.6 и ал.9 от ЗМСМА Общински съвет
Брусарци
РЕШИ:
1.Избира Петър Цветков Димитров за временно изпълняващ длъжността кмет на
община Брусарци, считано от 17.10.2015г. (7 дни преди края на мандата) до полагане на
клетва от новоизбрания кмет.
Решението влиза в сила в случай на регистрация на Наташа Михайлова Младенова кмет на община Брусарци за кандидат за кмет или общински съветник в изборите на 25
октомври 2015г..

2.Избира Цветана Иванова Маркова за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Василовци, считано от 23.09.2015г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет, в
случай на регистрация на Огнян Иринов Йорданов - кмет на кметство Василовци за
кандидат за кмет в изборите на 25 октомври 2015г.

3.Избира Славинка Иванова Крумова за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Дондуково, считано от 23.09.2015г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет, в
случай на регистрация на Румен Йосифов Савов - кмет на кметство Дондуково за кандидат
за кмет в изборите на 25 октомври 2015г.

4.Избира Катя Цветанова Живкова-Евстатиева за временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Крива бара, считано от 23.09.2015г. до полагане на клетва от
новоизбрания кмет, в случай на регистрация на Петър Борисов Спасов - кмет на кметство
Крива бара за кандидат за кмет в изборите на 25 октомври 2015г

5.Избира Фаня Петрова Кирилова за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Смирненски, считано от 23.09.2015г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет,
в случай на регистрация на Бойка Георгиева Христова- кмет на кметство Смирненски за
кандидат за кмет в изборите на 25 октомври 2015г Решението влиза в сила от 23.09.2015г.
Гласували :
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По шеста точка:
Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация”ООД, гр.Монтана.
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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 № 411
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите,
Общински съвет – Брусарци
РЕШИ
1. Определя инж. Петър Цветков Димитров - зам.-кмет на община Брусарци, като
представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана;
2. Упълномощава инж. Петър Цветков Димитров - зам.-кмет на община Брусарци,
да гласува по точка 2 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана,
съгласно прието Решение № 397 от Протокол № 58/31.07.2015г. на Общински съвет
Брусарци;
3. Упълномощава инж. Петър Цветков Димитров - зам.-кмет на община Брусарци, да
гласува по точка 3 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.
Монтана, както реши, запазвайки интересите на община Брусарци
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

Отсъства

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

За
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 седма точка:
Определяне на представител на Община Брусарци в Комисията за изработване на
Национална здравна карта, както и в комисията за изработване на областна здравна карта.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за
решение. Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
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РЕШЕНИЕ № 412
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.29, ал.3 от Закона за лечебните
заведения Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
Определя Костадинка Бобева Петрова – Гл.експерт „Образование, здравеопазване,
ЗН и ОМП” за представител на Община Брусарци в областната комисията за изработване
на Национална и Областна здравни карти.
Гласували :
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри
заседанието в 14:37ч.

ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..
(К. Додева)
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