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
№ 20
Днес, 31.03.2017 г. от 14:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха
участие 9 общински съветници.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Александър Недков Борисов
3. Александър Цветанов Димитров - отсъства
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;
Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земеделие"
Михаела Радославова Михайлова - Директор дирекция "ОТСИПХД"
Кмет с. Василовци – Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Дондуково–Румен Йосифов Савов;
Кмет с. Дъбова махала – Цеко Живков Цеков;
Кмет с. Княжева махала – Николай Малинов Никитов;
Кмет с. Буковец –Димитър Цветанов Петров;
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, в
заседателната залата присъстват 9 общински съветници. Има кворум, откривам редовното
заседание на Общински съвет Брусарци. 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 -9.
Гласували : “за” – 9 “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:
Приемане на Наредбата за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските
детски градини
Докладва: Костадинка Бобева Петрова -Главен експерт "ОЗ и ЗН"
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
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Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земеделия"
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Прекратяване на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на
язовирната стена и прилежащите към нея 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, публична общинска собственост:
Язовир „Киселево ”, намиращ се в землището на с.Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ..Брусарци,
област Монтана, описан в АПОС №56/07.04.2003 г.
Докладва: инж. Петър Димитров - Зам.-кмет на община Брусарци
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Допълване Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост и прекратяване на съсобственост между община Брусарци и физически лица,
чрез продажба на дела на общината по пазарна цена.
Докладва: Михаела Радославова Михайлова - Директор дирекция "ОТСИПХД"
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Брусарци за 2016 г.”
Докладва: Михаела Радославова Михайлова - Директор дирекция "ОТСИПХД"
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община
Брусарци” за 2016 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земеделия"
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд” за 2016 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земеделия"
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания,
на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община
Брусарци” за 2016 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земеделия"
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по
отпадъците на територията на община Брусарци за 2016 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земеделия"
10. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Приемане на Наредбата за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските
детски градини
Взе отношение: Юлия Каменова
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 № 132

На основание чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8, чл. 26 и чл.
28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за
предучилищното образование, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на община Брусарци.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 9.
Гласували : “за” – 9, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По втора точка:
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Влиза Славчо Славчев
Взеха отношение: Димитър Митов, Ирена Огнянова, Славчо Славчев, Наташа Михайлова, Катя
Додева, Юлия Каменова
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 133
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общинския Съвет
Брусарци
РЕШИ:
Допълва т. 2 от Решение № 128 от Протокол № 19/27.02.2017 г. както следва:
„ т. 2. Възлага на Кмета на Община Брусарци, да проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на 43 (четиридесет и три) броя тополи и определя начална тръжна цена 55.00 лв.
(петдесет и пет лева) за куб. м, стъпка за наддване 10% от началната тръжна цена, като
цената да включва и разходите за тяхното добиване.“
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

За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
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11. Юлия Робинзонова Каменова

За

Приема се
По трета точка:
Прекратяване на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на
язовирната стена и прилежащите към нея 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, публична общинска собственост:
Язовир „Киселево ”, намиращ се в землището на с.Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ. Брусарци,
област Монтана, описан в АПОС №56/07.04.2003 г.
Взеха отношение: Катя Додева, Димитър Митов, Наташа Михайлова, Петър Димитров, Асен Бузов,
Николай Никитов, Костадинка Бобева, Юлия Каменова
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 № 134
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.75, ал.1, т. 2 и ал. 2 и чл. 77 от Зкона за
концесиите, чл. 37, т. 2 от Договор за концесия за услуга, сключен на 05.10.2015 г. между
Общински съвет Брусарци и "ФИШ ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 111032534 и във връзка с подадено от
"ФИШ ИНВЕСТ" ООД Предизвестие с Вх. № РД-02-18-43/27.01.2017 г., Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1. Прекратява по взаимно съгласие Концесионният договор, сключен на 05.10.2015 г.
между Общински съвет Брусарци и "ФИШ ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 111032534, за
предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на
язовирната стена и прилежащите към нея 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, публична
общинска собственост: Язовир „Киселево ”, намиращ се в землището на с.Киселево,
ЕКАТТЕ 36957, общ..Брусарци, област Монтана, описан в АПОС №56/07.04.2003 г.,
считано от 20.04.2017 г.
2. Упълномощава Кмета на община Брусарци, да представлява общинският съвет при
прекратяването на концесията по т. 1.
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
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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Приема се
По четвърта точка:
Допълване Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост и прекратяване на съсобственост между община Брусарци и физически лица,
чрез продажба на дела на общината по пазарна цена.
Взеха отношение: Димитър Митов, Катя Додева, Петър 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 № 135
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл. 8, ал. 9, чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 53, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Брусарци
РЕШИ:
1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2017 г., приета с Решение № 108/Протокол № 18 от 30.01.2017г., с продажба на част
от имот, общинска собственост, съставляваща 1167/3120 ид.ч от УПИ VIII-23,кв. 6 по действащия
план на с.Одоровци, при съседи на имота СЗ-улица;СИ-УПИ IX-10 и УПИ X-11;ЮЗ-УПИ VII-22 и
УПИ VI-21;ЮИ-УПИ VI-21 и УПИ V-12, описан в Акта за общинска собственост № 781 от
16.02.2017г.
2.Определя пазарна цена в размер на 2 287лв., въз основа на пазарна оценка, на част
общинска собственост УПИ VIII -23, кв. 6 по действащия план на с.Одоровци, при съседи на
имота СЗ-улица;СИ-УПИ IX-10 и УПИ X-11;ЮЗ-УПИ VII-22 и УПИ VI-21;ЮИ-УПИ VI-21 и
УПИ V-12, описан в Акта за общинска собственост № 781 от 16.02.2017г.
3. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Брусарци и Мария
Бранимирова Димитрова-Каменова и Ивайло Бранимиров Димитров от гр.Монтана чрез продажба
на дела на общината по пазарна цена на част, общинска собственост от урегулиран поземлен имот
УПИ VIII -23, кв. 6 по действащия план на с.Одоровци, при съседи на имота СЗ-улица;СИ-УПИ
IX-10 и УПИ X-11;ЮЗ-УПИ VII-22 и УПИ VI-21;ЮИ-УПИ VI-21 и УПИ V-12, описан в Акта за
общинска собственост № 781 от 16.02.2017г.
4.Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с Мария Бранимирова
Димитрова-Каменова и Ивайло Бранимиров Димитров да прекратяване на съсобствеността на имот
УПИ VIII -23, кв. 6 по действащия план на с.Одоровци, при съседи на имота СЗ-улица;СИ-УПИ
IX-10 и УПИ X-11;ЮЗ-УПИ VII-22 и УПИ VI-21;ЮИ-УПИ VI-21 и УПИ V-12, описан в Акта за
общинска собственост № 781 от 16.02.2017г.
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

За
Отсъства
За
За
За
За
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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

Приема се
По пета точка:
Приемане на отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Брусарци за 2016 г.”
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 № 136
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ :
Приема : Отчет по изпълнение на „Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Брусарци за 2016 г.”
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По шеста точка:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община
Брусарци” за 2016 г.
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 № 137
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за
2016 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По седма точка:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд” за 2016 г.
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Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 138
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд” за 2016 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По осма точка:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания,
на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община
Брусарци” за 2016 г.
Взеха отношение: Ирена Огнянова, Катя Додева, Наташа Михайлова, Румен Савов
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 № 139
На основание чл. 21, ал. 1, и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на
които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци” за
2016 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По девета точка:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по
отпадъците на територията на община Брусарци за 2016 г.
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 № 140
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 52, ал. 9 от ЗУО Общински съвет
Брусарци
РЕШИ:
7/8

Приема отчета за изпълнение на Общинска програма за управление на дейностите по
отпадъците на територията на община Брусарци за 2016 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По десета точка: Питания
Председателят на ОбС запозна присъстващите с Доклад на АДФИ относно финансова проверка в
СУ “Христо Ботев” гр. Брусарци.
Асен Арсенов докладва за задължения и изплатени суми на СУ “Христо Ботев“ гр. Брусарци към
НАП.
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри
заседанието в 15:29 ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(К. Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет
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