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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес, 30.11.2017г. от 14:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха
участие 11 общински съветници.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Александър Недков Борисов
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Емил Цветанов Михайлов
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
В заседанието взеха участие:
Наташа Младенова Михайлова - Кмет на Община Брусарци
инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на община Брусарци
Силвия Радева Тотева - Директор дирекция "ОТСИПХД"
Кмет с. Василовци -Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Дондуково - Румен Йосифов Савов;
Кмет с. Дъбова махала – Цеко Живков Цеков;
Кмет с. Киселево - Галя Василева Иванова;
Кмет с. Княжева махала - Николай Малинов Никитов;
Кмет с. Крива бара – Петър Борисов Спасов;
Кмет с. Смирненски – Димитър Цветанов Димитров;
Костадинка Бобева Петрова - Гл. експерт "ОЗ и ЗН"
Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
Станислав Емилов Найденов- Ст. Експерт "ОС"
Петрана Йорданова Велкова - Директор ДГ "Синчец" - гр. Брусарци
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, има
кворум, откривам редовното заседание на Общински съвет Брусарци. Давам думата за
разисквания, мнения, възражения по така предложения Ви дневен ред. На заседанието на
постоянните комисии на основание чл. 46А, ал.1 от Правилника на ОБС е допусната една
извънредна докладна записка като т.8, а именно:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Предоставяне под наем на имоти – полски пътища съгласно Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
Катя Додева подложи на гласуване направеното предложение за допълнение в дневния ред:
Глаусвали направеното предложение за допълнение в дневния ред:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 9.
Гласували : “за” – 9, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
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Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред.
Дневният ред се подложи на гласуване с направеното допълнение 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:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци
(приета с Решение № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение №
111/ 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 318/29.12.2014 г. на
ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 326/26.01.2015 г. на ОбС – Брусарци
изменена с Решение № 49/28.04.2016 г. на ОбС – Брусарци)
Докладва: инж. Силвия Радева Тотева - Директор дирекция ОТСИПХД
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Продажба на имот частна общинска собственост, без търг или конкурс, а именно: Дворно
място с площ от 965 /деветстотин шестдесет и пет/ кв.м. съставляващо УПИ VI - 552 в
квартал 56 по плана на гр. Брусарци.
Докладва: Станислав Емилов Найденов- Ст. Експерт "ОС"
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Докладва: Станислав Емилов Найденов- Ст. Експерт "ОС"
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Разработване на Програма за управление на отпадъците за територията на община Брусарци
до 2020 г и изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите
отпадъци образувани на територията на община Брусарци
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на Община Брусарци
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на Община Брусарци
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Промяна в състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на Община Брусарци
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Готовността на Общината за зимното почистване 2017/2018г.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова - Гл. експерт "ОЗ и ЗН"
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Предоставяне под наем на имоти – полски пътища съгласно Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
9. ПИТАНИЯ
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По първа точка:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци
(приета с Решение № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение №
111/ 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 318/29.12.2014 г. на
ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 326/26.01.2015 г. на ОбС – Брусарци
изменена с Решение № 49/28.04.2016 г. на ОбС – Брусарци)
Взе отношение: Катя Додева
Влизат Асен Бузов, Славчо Славчев и Димитър Димитров - Кмет с. Смирненски
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 № 176
На основание чл. 21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове.
РЕШИ:
§ 1. В чл. 16 се създава нова алинея ал.2 със следния текст:
ал.2.(нова) При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на
случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху
поземления имот или съответната част от него.
§ 2. Чл. 37, ал. 5 се изменя и допълва така :
т.1. Думата „ Попълване „ се заменя с „Допълване“;
Създава се нова точка 2а.
т.2а.(нова) със следния текст „ писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по
влязла в сила оценка“;
т.3. Придобива следния вид: БИЛО“ Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за
премахване (поправяне или заздравяване) на строежи негодни за използване или застрашени от
самосрутване – срок 14 дни.“
СТАВА:“ освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или
вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези
условия са налице-срок 14 дни“;
създава се нова т. 8.
т. 8.(нова) с текст “ определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по
дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия“.
§ 3. Чл. 43, ал. 2 се изменя и допълва така“ Освобождават се от такса собствениците на кучета по
чл. 175 ал.2 от ЗВМД:
текста „ловни кучета „ се заменя с текста“ кучета, които придружават или охраняват
селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.“
§ 4. Чл. 49, създава се нова ал.2 със следния текст“ При неспазване на разпоредби на ЗМДТ извън
случаите по чл. 123, 124 и 125 от същия, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200
лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до
500 лева.“
§ 5. Чл. 50 се допълва така:
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Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската
администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината “ или от
упълномощени от него длъжностни лица“.
§ 6. Чл. 30 се изменя така:
ал. (1) /се изменя така/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите,
настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени
по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат месечна такса за ползване на материалната база и
предоставяне на услуги извън държавните образователни изисквания, които не са включени в
единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по
образование.
ал. (2) /се изменя така/ Месечната такса по ал.1 се формира сумарно от:
1. постоянна част - за разходи по издръжка на групите;
2. пропорционална част – за всеки присъствен ден от месеца (за разходи за хранене) и зависи
от включените хранения.
Създава се нова алинея (3) със следния текст:
ал. (3) Размерът на постоянната част от месечната такса зависи от броя на присъствените дни
на детето.
Създава се нова алинея (4) със следния текст:
ал. (4) При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12
астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 36,40 лв., която се
формира сумарно от:
- постоянна част – 10,00 лв.
- пропорционална част – 1,20 лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.), обяд и следобедна
закуска (16ч.)
Създава се нова алинея (5) със следния текст:
ал. (5) При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6
последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи месечна такса с максимален
размер 31,40лв., която се формира сумарно от:
- постоянна част – 5,00лв.
- пропорционална част – 1,20лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.) и обяд.
Създава се нова алинея (6) със следния текст:
ал. (6) При почасова организация на предучилищното образование /в рамките на 3
последователни астрономически часа на ден/, в зависимост от ползвания вид хранения, се дължи
месечна такса с максимален размер:
а) 17,9лв., която се формира сумарно от:
- постоянна част – 2,50 лв.;
- пропорционална част – 0,70лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.)
б) 24,50лв., която се формира сумарно от:
- постоянна част – 2,50лв.;
- пропорционална част – 1,00лв., при включени закуска (10ч.) и обяд.
Създава се нова алинея (7) със следния текст:
ал. (7) Не се заплаща постоянната част по ал. 4 - 6 от дължимата сумарна месечна
такса за деца в подготвителни групи за задължителна подготовка в детски градини. /за храна
родителите и настойниците заплащат месечна такса, която се образува от броя
присъствени дни умножени по 1,20лв./
Създава се нова алинея (8) със следния текст:
ал. (8) Не се заплаща пропорционалната част по ал. 4 - 6 за следните деца:
а. сираци и полусираци;
б. с един или двама родители инвалиди с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на
сто;
в. на загинали в изпълнение на служебен дълг, при производствени аварии и природни
бедствия;
г. с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на
здравеопазването /приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба №19/2000г. за експертиза на
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инвалидността при деца до 16 години/, и/или трайни увреждания след представяне на документ от
Експертна лекарска комисия;
д. трето и следващи деца, когато всички са настанени в детски ясли и/или детски градини
или посещават училище;
е. двама близнаци – второ раждане;
ж. трима и повече близнаци – първо и следващи раждания.
Създава се нова алинея (9) със следния текст:
ал. (9) С 50% намаление се заплаща пропорционалната част по ал. 4 - 6, за следните деца:
а. с един родител;
б. с един или двама родители - студенти в редовна форма на обучение;
в. второ дете в семейството, когато и двете деца посещават детска ясла и/или детска
градина;
г. един или двамата родители са на социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП;
д. дете, което се отглежда в семейство с друго дете с трайно увреждане;
е. всеки от двамата близнаци - първо раждане, когато и двамата посещават детска
ясла/градина.
Създава се нова алинея (10) със следния текст:
ал. (10) Не се заплаща такса по чл 30, ал.1 за:
а. времето, в което детските градини или отделна група от тях не работят поради годишен
ремонт /един месец/, аварии, карантини или други обективни причини;
б. времето на отсъствие на детето за лечение /един или повече месеци/, след представяне на
медицински документ.
в. при подадено писмено заявление от родителя /настойника/ за непрекъснато отсъствие на
детето по семейни причини, но не за повече от един календарен месец за учебна година.
г. деца, ползващи социална услуга от резидентен тип /съгласно чл.26 или чл.27 от Закона за
закрила на детето/.
Създава се нова алинея (11) със следния текст:
ал. (11) За ползване на облекченията по ал.8-10 се подава декларация до директора на
детската градина (ясла), придружена със съответните документи, доказващи обстоятелствата.
Всяка промяна се декларира в 7-дневен срок от настъпването й. Освобождаването от такса или
заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на
документите.
Създава се нова алинея (12) със следния текст:
ал.(12) Когато поради извършване на годишен ремонт, детето посещава друга детска
градина (ясла) на територията на общината, таксата по ал.1 се дължи в приемащата.
Създава се нова алинея (13) със следния текст:
ал.(13) За ползване на детски градини в периода 01.06. - 31.08. от деца, придобили
удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през
текущата календарна година, се дължи месечна такса в размер, определен по реда на ал. 4 – 6, като
пропорционалната част се смята в пълния си размер /един храноден на дете 2,20лв. / и при спазване
на префенциите по ал.8-10.“
§ 7. Чл. 30а отпада.
§ 8. Чл.39, ал. (1) точка 3 (Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и
незавършено строителство се изменя така:
 (Изм. с Реш. № 318/29.12.2014г. на ОбС Брусарци) За обикновена поръчка
със срок на изпълнение 7 дни, да се чете „5 дни“:
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов

За
За
За
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4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По втора точка:
Продажба на имот частна общинска собственост, без търг или конкурс, а именно: Дворно
място с площ от 965 /деветстотин шестдесет и пет/ кв.м. съставляващо УПИ VI - 552 в
квартал 56 по плана на гр. Брусарци.
Взеха отношение: Катя Додева, Бойка Христова, Станислав Найденов
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 № 177
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл.
47 ал. 1 и чл. 48 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
РЕШИ:
1.Определя пазарна цена в размер на 3204 лв. (три хиляди двеста и четири лева) на имот – частана
общинска собственост, описан в АОС № 784 от 25.09.2017, а именно: Дворно място с площ от 965
/деветстотин шестдесет и пет/ кв.м. съставляващо УПИ VI - 552 в квартал 56 по плана на гр.
Брусарци, при граници и съседи: Северозапад - УПИ XVIII -553, Североизток - УПИ V -555,
Югозапад - УПИ VIII -555, Югоизток – улица. Местонахождението на имота е град Брусарци ул.
"Георги Трайков" № 32
2. Продава на Петър Цветанов Божинов от град Монтана ул. „Двадесет и втори септември” № 44
имот – частана общинска собственост: Дворно място с площ от 965 /деветстотин шестдесет и пет/
кв.м. съставляващо УПИ VI - 552 в квартал 56 по плана на гр. Брусарци, въз основа на експертната
оценка на инж. Л. Горанова
3. Възлага на Кмета на общината въз основа на решението на общинския съвет да издаде заповед и
сключи договор
Приложение: 1. Нотариален Акт № 106, Том XV, Дело № 7963, вх. Рег. 1207 от 2016 г. на АВ град
Лом; АОС № 784 то 25.09.2017 г. ; Скица № 177/14.09.2017 г. ДО № 590/14.09.2017 г.; Експертна
оценка
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов

За
За
За
За
За
За
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7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За

Приема се
По трета точка:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Взеха отношение: Катя Додева, Димитър Митов, Наташа Михайлова
По време на дебатите вносителят направи уточнение в проекта на решение, както следва:
В т.1 от проекта на решение, след думите: "двадесет и пет лева" се добавя текста "месечно".;
В т.2 от проекта на решение, след думите: "оповестен търг" се добавя текста "с явно
наддаване".
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.
Няма други постъпили предложения за изменение и допълнение на проекта на решение.
Катя Додева подложи на гласуване направените допълнения анблок с проекта на решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 178
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост.

РЕШИ:
1. Открива процедура за отдаване под наем за срок от три години на част от имот
публична общинска собственост, а именно : 1 /един/ кв.м. от първия етаж на масивна триетажна
административна сграда, находяща се в УПИ ХІ, кв.8 по действащия план на гр.Брусарци,
обл.Монтана, описан в АОС №150/18.02.2004 г., за поставяне на вендинг машина, съгласно
приложена схема. с начална тръжна цена 25.00лв./двадесет и пет лева/ месечно.
2. Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура по отдаване под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По четвърта точка:
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Разработване на Програма за управление на отпадъците за територията на община Брусарци
до 2020 г и изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите
отпадъци образувани на територията на община Брусарци
Взеха отношение: Катя Додева, Бойка Христова, Наташа Михайлова
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 № 179
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие натрупани средства по сметката на РИОСВ-Монтана от отчисленията по чл. 64
от Закона за управление наотпадъците в размер на 34560 (тридесет и четири хиляди петстотин и
шестдесет) лева да се разходват от община Брусарци за разработването на Програма за управление
на отпадъците на територията на община Брусарци до 2020 г.
2. Дава съгласие натрупани средства по сметката на РИОСВ-Монтана от отчисленията по чл. 64
от Закона за управление на отпадъците в размер на 23400 (двадесет и три хиляди и четиристотин)
лева да се разходват от община Брусарци за изготвяне на морфологичен анализ на състава и
количеството на битовите отпадъци образувани на територията на общината.
3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи действия за изпълнението
нанастоящото решение.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По пета точка:
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
Взеха отношение: Катя Додева, Бойка Христова, Наташа Михайлова, Петър Димитров, Димитър
Митов
По време на дебатите вносителят направи уточнение за техническа грешка в проекта на
решение:
Вместо” редовно заседание”-да се чете ” извънредно заседание”
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 № 180
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 Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, като представител
на общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена
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територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, което ще се проведе
на 20.12.2017г (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана;
2. Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, да гласува
по точките от дневния ред както следва:
 По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана приема
решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
Водоснабдяване и Канализация препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по ВиК – Монтана за 2018 г. в размер на 15 000 лева, а размера на общинските вноски
се определят въз основа приетата препоръчителна вноска на държавата.
 По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана съгласува
план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, изготвен от оператора
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана, съгласно чл. 4.2, буква „г“ от Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги.
 По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана одобрява
предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2016 г., които са
договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по
водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора - ВиК ООД, гр. Монтана
 По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана одобрява
предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2017 г., които са
договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по
водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора - ВиК ООД, гр. Монтана.
 По точка 5 от дневния ред: Да гласува както реши, запазвайки интересите на община
Брусарци.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По шеста точка:
Промяна в състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове
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 № 181
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На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове и чл.16, ал. 3 от
Правилника за прилагането на ЗУПГМЖСВ, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
1.Определя за скретар на местната комисия по чл 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ г-жа Силвия
Радева Тотева - Директор Дирекция "ОТСИПХД" в общинска администрация гр. Брусарци.
2.Задължава Кмета на общината да представи г-жа Силвия Радева Тотева за утвърждаване
от Управителния съвет, съгласно чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане
правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По седма точка:
Готовността на Общината за зимното почистване 2017/2018г.
Взеха отношение: Катя Додева, Бойка Христова, Наташа Михайлова, Димитър Митов, Силвия
Тотева, Асен Бузов
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 № 182
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
Приема отчета за готовността на Общината за зимното почистване 2017/2018г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По осма точка:
Предоставяне под наем на имоти – полски пътища съгласно Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи
Взеха отношение: Катя Додева, Ирена Иванова, Бойка Христова, Петър Димитров, Димитър Митов
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 № 183
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 75
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б, ал. 2 от Правилника за прилагане закона за собствеността и ползване на земеделските земи,
Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Дава съгласие кмета на общината да издаде заповеди и сключи договори за предоставяне
под наем на имотите – полски пътища за стопанската 2017-2018 г. на земеделски производители,
които са определени за ползватели съгласно заповедите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността
и ползване на земеделските земи.
2. Договорите да се сключат след заплащане на наемната цена за декар в размер на средното
рентно плащане на съответното землище, както следва:
- 31.00 лв./дка (тридесет и един лева), съгласно заповед № 392/06.10.2017 г. на директора на
ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Дондуково,
общ. Брусарци.
- 32.00 лв./дка (тридесет и два лева), съгласно заповед № 393/06.10.2017 г. на директора на
ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Дъбова
махала, общ. Брусарци.
- 35.00 лв./дка (тридесет и пет лева), съгласно заповед № 394/06.10.2017 г. на директора на
ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Княжева
махала, общ. Брусарци.
- 34.00 лв./дка (тридесет и четири лева), съгласно заповед № 395/06.10.2017 г. на директора
на ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара,
общ. Брусарци.
- 30.00 лв./дка (тридесет лева), съгласно заповед № 396/06.10.2017 г. на директора на ОД
„Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Одоровци, общ.
Брусарци.
- 32.00 лв./дка (тридесет и два лева), съгласно заповед № 411/11.10.2017 г. на директора на
ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Брусарци.
- 31.00 лв./дка (тридесет и един лева), съгласно заповед № 412/11.10.2017 г. на директора на
ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Буковец, общ.
Брусарци.
- 33.00 лв./дка (тридесет и три лева), съгласно заповед № 413/11.10.2017 г. на директора на
ОД „Земеделие” – Монтана на основание чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци,
общ. Брусарци.
- 33.00 лв./дка (тридесет и три лева), съгласно заповед № 418/12.10.2017 г. на директора на
ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Смирненски,
общ. Брусарци.
- 33.00 лв./дка (тридесет и три лева), съгласно заповед № 425/16.10.2017 г. на директора на
ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево,
общ. Брусарци.
3. В договорите за наем да се запише условието, че ползвателя на който са предоставени
полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите декларирани и заявени за ползване в
реални граници през стопанската година.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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Приема се
По девета точка: Питания
Постъпиха следните питания от общински съветник:
Димитър Митов:
1. Какво стана с концисиите за язовирите в с. Киселево и с. Василовци?
Наташа Махайлова отговори на поставеното питане.
2. До къде стигна процедурата с видеонаблюдението?
Наташа Махайлова отговори на поставеното питане.
След изчерпване на дневния ред Председателят на общински съвет Брусарци закри
заседанието в 15:22 ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(Катя Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет
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