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
№ 35
Днес, 31.05.2018г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха
участие 10 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 - отсъства
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 на община Брусарци
инж. Силвия Радева Тотева - Директор дирекция "ОТСИПХД"
Поля Рангелова Петрова - Директор Дирекция "АИО и ФСД";
Кмет с. Василовци – Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Крива бара – Петър Борисов Спасов;
Кмет с. Смирненски – Димитър Цветанов Димитров;
Кметски наместник с. Буковец - Камелия Фичова Виденова
Ирена Огнянова Иванова – Гл. експерт ''Екология и земеделие''
Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт ''ОЗ и ЗН''
Вера Георгиева Борисова - Социален работник
Полина Валериева Цветанова-Борисова – Ст. експерт "ОС и ПСД"
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, има
кворум, откривам редовното заседание на Общински съвет Брусарци. За протокола отсъства
Славчо Славчев. 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:
Почистване на речните корита в границите на населените места в Община Брусарци.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт ''ОЗ и ЗН''
Няма други постъпили предложения.
Гласували предложението за допълнение в дневния ред:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “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 - 10.
Гласували : “за” – 10, “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:
Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост
Докладва: Полина Валериева Цветанова-Борисова – Ст. експерт "ОС и ПСД"
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост
Докладва: Полина Валериева Цветанова-Борисова – Ст. експерт "ОС и ПСД"
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2018 – 2019 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Гл. експерт ''Екология и земеделие''
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Създаване и структуриране на нов функционниращ Обществен съвет за съдействие при
провеждане на държавната политика по социално подпомагане и кординиране на
дейностите по предоставяне на социални услуги в община Брусарци, както и актуализация
на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет .
Докладва: Вера Георгиева Борисова - Социален работник
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги в община Брусарци за 2018 г.
Докладва: Вера Георгиева Борисова - Социален работник
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Определяне на размера на годишната вноска за 2018г. за участие на Община Брусарци във
Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт ''ОЗ и ЗН''
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 ,
протокол №8 от 29.04.2008г.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт ''ОЗ и ЗН''
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Почистване на речните корита в границите на населените места в Община Брусарци.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт ''ОЗ и ЗН''
9. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост
Взе отношение: Димитър Митов
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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 № 225
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Закона за
общинската собственост, ОбС гр.Брусарци.
РЕШИ:
1.Открива процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно
наддаване за срок от десет години на част от имот частна общинска собственост, а именно : 1
/един/ кв.м. от дворово място, цялото от 1600 кв.м., съставяващо УПИ V, кв.32 , по действащия
план на гр.Брусарци, обл.Монтана, описан в АОС №224/22.06.2006 г., за поставяне на кафеавтомат , съгласно приложена схема. с начална тръжна месечна цена 25.00лв./двадесет и пет лева/
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
Отсъства
За
За

Приема се
По втора точка:
Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост
Взе отношение: 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 № 226
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Закона за
общинската собственост, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за
срок от десет години на част от имот частна общинска собственост, а именно : 24 /двадесет и
четири / кв.м. в сградата на „СИЦ“ (Обект 4) , нахождаща се в УПИ IV, кв. 19 по действащия
план на гр.Брусарци, обл.Монтана ,описан в АОС №252/09.03.2009 г за производство на тестени
изделия, с начална тръжна месечна цена 2,20лв. / два лева и двадесет ст./ кв.м., съгласно Тарифа
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за базисни наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти, приета с решение
№ 11/14.12.2007г. от ОбС гр.Брусарци.
2. Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура по отдаване под
наем чрез публичен 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
Отсъства
За
За

Приема се
По трета точка:
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2018 – 2019 г.
Взеха отношение: Асен Бузов, Димитър Митов, Ирена Огнянова, Александър Борисов, Юлия
Каменова, Бойка Христова, Катя Додева
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Катя Додева даде думата за мнения и коментари по проекта на решение и предложения за членове
на тръжната комисия от ОбС.
По време на дебатите постъпиха следните предложения:
Юлия Каменова: Предлагам Димитър Митов.
Бойка Христова: Предлагам Асен Бузов.
Няма други постъпили предложения.
Катя Додева подложи на гласуване анблок направените предложения за членове на тръжната
комисия с проекта на решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 7 и чл. 10 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Брусарци, Общински
съвет Брусарци:
РЕШИ:
1. Приема разработена тръжна документация по която да се проведе процедура за отдаване
под наем/аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018
– 2019 г.
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2. Определя срок за отдаване под наем/аренда, и начална тръжна цена съгласно чл. 35, ал.1
от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд,
както следва:
2.1. За отглеждане на едногодишни полски култури - пет стопански години, считано от
стопанската 2018 – 2019 г.с начална тръжна цена 45,00 лв./дка.
2.2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – двадесет стопански години,
считано от стопанската 2018 – 2019 г, и начална тръжна цена по периоди както следва:
Трайни насаждения

Гратисен
период
Год.

Период на плододаване
година
4-7

Лв./дка
48,00
73,00

8-20
Лозови насаждения

3

Овощни насаждениясемкови, костилкови,
черупкови

4

Ягодоплодни к-ри

2

Етерично- маслени
к-ри – роза, мента,
лавандула шипка и др.
Култивирани билки –
срок на предоставяне – 5
години.
Калифорнийски аспержи
срок на предоставяне –
15 години.

за останалия
период на
плододаване
5-7
за останалия
период на
плододаване
За периода на
плододаване

48,00
40,00
60,00
55,00

3

За периода на
плододаване

36,00

1

2-5

26,00

4-12

57,00

13-15

36,00

3

2.3. Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни
насаждения се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базистните цени на трайните
насаждения приета с ПМС № 151/1991г.
2.4. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения, срок – двадесет стопански години
с начална тръжна цена, както следва:
Трайни насаждения
Лозови насаждения
Овощни насаждениясемкови, костилкови, черупкови
Етерично- маслени к-ри –
роза, мента, лавандула шипка и др.

Цена лв./дка.
48,00
65,00
36,00

3. Възлага на Кмета на община Брусарци да открие процедура по провеждане на търг с
тайно наддаване като издаде заповед със съдържание съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд.
4. Възлага на Кмета на Общината да сформира комисия от председател и шест члена, от
който двама общински съветници. Единият от членовете на комисията задължително да бъде
правоспособен юрист.
5. Размера на депозита за участие в търга е както следва:
5.1. за отглеждане на едногодишни полски култури - 20% от началната тръжна цена
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умножена по площта на имота.
5.2. за създаване и отглеждане на трайни насаждения – 10 лв./дка.
5.3. за отглеждане на съществуващи трайни насаждения – 10 лв./дка.
6. В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между
тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите . Стъпка за
надаване 5% от началната цена предложена от участниците в цели левове.
7. Възлага на Кмета на Общината в седем дневен срок от датата на получаване на
протокола на комисията да издаде заповед и обяви резултатите на достъпно за всички
заинтересовани лица – информационното табло в сградата и на интернет страницата на общината.
8. Маломерните имоти до 10 дка по смисъла на § 2б от Допълнителните разпоредби на
ЗСПЗЗ, за който няма сключени договори, могат да се отдават под наем за една година без търг
или конкурс.
9. Избира за членове на тръжната комисия представители от Общински съвет Брусарци
Димитър Маринов Митов и Асен Владов Бузов
Приложение:
1. Списък – извадки от ОПФ за имоти предложени на търг 2018 – 2019 г.
2. Проект на тръжна документация.
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
Отсъства
За
За

Приема се
По четвърта точка:
Създаване и структуриране на нов функционниращ Обществен съвет за съдействие при
провеждане на държавната политика по социално подпомагане и кординиране на
дейностите по предоставяне на социални услуги в община Брусарци, както и актуализация
на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет .
Взеха отношение: 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 № 228
На основание чл.21, ал.1, т. 12 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от Закона за социално
подпомагане, чл.52 от Правилника за прилагане ЗСП, Общински съвет Брусарци реши:
РЕШИ:
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І. Актуализира състава на Обществения съвет за социално подпомагане и услуги и
изпълнение на дейностите, предвидени в Стратегията за развитие на социалните услуги 2016-2020
година както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Председател: инж. Силвия Радева Тотева
Секретар: Вера Георгиева Борисова
Асен Димитров Арсенов
Ирина Величкова Велчева
Петрана Йорданова Велкова
Андриян Младенов Тодоров
Ружа Трифонова Тодова

ІІ. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социалното
подпомагане и услуги в община Брусарци.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По пета точка:
Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги в община Брусарци за 2019 г.
Взеха отношение: Димитър Митов, 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 № 229
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36б ал.4 от ППЗСП Общински
съвет гр.Брусарци
Р Е Ш И :
Приема Годишен план за развитие на социални услуги в Община Брусарци - 2019 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По шеста точка:
Определяне на размера на годишната вноска за 2018г. за участие на Община Брусарци във
Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
Взе отношение: 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 № 230
На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА, чл.31, ал.6 от
Устава на НСОРБ и Правилника за устройство и дейността на фонд „Общинска солидарност”,
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приет с Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015г. на УС на НСОРБ.
РЕШИ:
1.Определя годишна вноска за 2018г. в размер на 300лв.
2.Определя Наташа Михайлова Младенова – Кмет на община Брусарци за представител на
община Брусарци в Общото събрание на Фонда.
3.Възлага на Кмета на общината да:
3.1. Внесе определената с т.1 вноска във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за
устройството и дейността му;
3.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при
възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройство и дейността му.
3.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно
финансово подпомагане по т.3.2.
3.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в
определени в Правилника срокове.
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
Отсъства
За
За

Приема се
По седма точка:
Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 ,
протокол №8 от 29.04.2008г.
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 № 231
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1.Приема отчета за изпълнение на „Наредбата за дейността на община Брусарци по
предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с
решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.
Гласували:
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От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По осма точка:
Почистване на речните корита в границите на населените места в Община Брусарци.
Взеха отношение: Бойка Христова, Наташа Михайлова, Асен Бузов, Александър Борисов, Петър
Димитров, Димитър Митов, Юлия Каменова
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
По време на дебатите постъпи предложение от Юлия Каменова за допълнение в проекта на
решение, а именно: Създава се нова т.4 със следния текст: „След приключване на работата да се
създаде комисия от представители на общинска администрация, кметовете на населените места и
двама общински съветници, която да огледа изпълнението на обектите от фирмата изпълнител.“
Няма други направени предложения за изменение или допълнение в проекта на решение.
Катя Додева подложи на гласуване направеното предложение за допълнение към проекта на
решение.
Гласували направеното предложение:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 8, “против” – 1, “въздържал се” - 1 ;

Приема се
Няма други направени предложения за изменение или допълнение в проекта на решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 232
На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, във връзка чл.137, ал.1, т.1, чл. 138, ал.4, т.5 от
Закона за водите Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
1.Възлага на Кмета на общината да изготви Програма за почистване на речните корита в
регулацията на населените места в община Брусарци, въз основа на констатациите на
междуведомствена комисия по чл. 140 ал. 4 от Закона за водите.
2. Възлага на Кмета на Община Брусарци да сключи договор с фирма изпълнител за
извършване на почистване и възстановяване на проводимостта на речните корекции и деретата в
населените места както и сервитутите около тях, заливаемите ивици на речните тераси на река
Нечинска и река Киселевска бара от равната част на речните корита и всички наклонени дървета,
намиращи се на 2м от ляво и дясно по ската и вътрешните реки на територията на община
Брусарци, почистване отворите на мостовете и водостоците.
3. За добитата дървесина фирмата изпълнител да заплати на община Брусарци по 10,00лв
на кубик по превозен билет .
4. След приключване на работата да се създаде комисия от представители на общинска
администрация, кметовете на населените места и двама общински съветници, която да огледа
изпълнението на обектите от фирмата изпълнител.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;
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Приема се
По девета точка: Питания
Няма постъпили запитвания.
След изчерпване на дневния ред Председателят на общински съвет Брусарци закри
заседанието в 15:48 ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(Катя Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет
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