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
№ 45
Днес, 30.01.2019г. от 10:00 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. Йордан Владиславов Йорданов
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
В заседанието взеха участие:
Наташа Михайлова Младенова – Кмет на Община Брусарци
Петър Цветков Димитров – зам.-кмет Община Брусарци
Галина Арсенова Владиславова – Секретар 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. Дондуково – Румен Йосифов Савов;
Кмет с. Дъбова Махала – Цеко Живков Цеков;
Кмет с. Княжева Махала – Николай Малинов Никитов;
Кмет с. Крива бара – Петър Борисов Спасов;
Кмет с. Смирненски – Димитър Цветанов Димитров;
Ирена Огнянова Иванова – Гл. експерт ''Екология и земеделие''
Полина Валериева Цветанова-Борисова - Ст. експерт "Общинска собственост"
Костадинка Бобева Петрова – Служител по сигурността
Дафина Крумова Оникова – Главен експерт „Бюджет и финанси“
Стефка Георгиева Иванова – Главен инспектор „МДТ“
Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, има
кворум, откривам редовното заседание на ОбС Брусарци. В залата присъстват 11 общински
съветници.
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 - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
Заседанието се проведе при следния
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 година
Докладва: Полина Варериева Цветанова-Борисова - Ст. експерт "Общинска собственост"
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2019г.
Докладва: Поля Рангелова Петрова – Директор дирекция “АИО и ФСД”
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Откриване на процедура за продажба на имот общинска собственост- Застроен поземлен
имот с индетификатор № 67564.54.872, находящ се в землището на с.Смирненски, община
Брусарци и включващ дворно място с площ 803 кв.м., едноетажна масивна сграда със
застроена площ /ЗП/ от 212 кв.м. и селскостопански обект със ЗП от 101 кв.м. описани в
АОС№247/27.10.2008г. и АОС№816/17.12.2018г.
Докладва: Полина Варериева Цветанова-Борисова - Ст. експерт "Общинска собственост"
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за обезщетяване от
общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл.45ж, ар.1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от
Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/
на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя / ЗСПЗЗ / в землището на с.
Василовци, общ. Брусарци
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Главен експерт «Екология и земеделие»
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Брусарци (Приета Решение 22 от Протокол 5/12.02.2008г,
изменена с Решение № 108 от Протокол № 16 / 22.01.2009г., изменена с Решение № 189 от
Протокол 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол 40/27.01.2011г.
на Общински Съвет Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 229 от Протокол
33/19.12.2013г., изменена и допълнена с Решение № 319 от Протокол 48/29.12.2014г.)
Докладва: инж. Силвия Радева Тотева – Директор дирекция "ОТСИПХД"
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Даване на съгласие за промяна на регулацията на гр.Брусарци, като се премахва
предвиденото уширение на ул.„Заводска“, в участъка на ОК 26-50-50А, ширината в този
участък става 14м, а останалата площ, северно от УПИ ХIII-90, кв.21, се обособи в
самостоятелен УПИ с отреждане за „Обществено обслужване”.
Докладва: Емилия Асенова Иванова – Главен специалист „ОТС“
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Валери Георгиев
Петров с постоянен и настоящ адрес с. Буковец, община Брусарци, ул. „Т. Каблешков” №1
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от
ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално
подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2019 г.
Докладва: Вера Георгиева Борисова – Социален работник
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци
през 2019 година
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Докладва: Полина Варериева Цветанова-Борисова - Ст. експерт "Общинска собственост"
10. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2018 г.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Служител по сигурността
11. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци относно:
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2018г. –
31.12.2018г.
Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци
12. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2018 г.31.12.2018 г.
Докладва: Галина Арсенова Владиславова – Секретар на Община Брусарци
13. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 година
Взе отношение: Димитър Митов
По време на дебатите вносителят направи уточнение за допусната техническа грешка в
проекта на решение, както следва:
Било: „Приходи от наем на земеделска земя
Става: „Приходи от наем на земеделска земя

- 40 000,00 лв.“
- 50 000,00 лв.“
ОБЩО : 70 500,00 лв.
ОБЩО : 80 500,00 лв.

Било:
Става:

Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение в проекта на решение.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Катя Додева подложи на гласуване направеното предложение анблок с проекта на решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 273
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост (ЗОС) Общински съвет гр.Брусарци
Р Е Ш И:
Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2019 година.
Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2019 година.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
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По втора точка:
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2019г.
Взеха отношение: Димитър Митов, Катя Додева, Петър Димитров, Наташа Михайлова, Асен
Бузов, Юлия Каменова, присъстващите кметове, Бойка Христова, Александър Борисов, Дафина
Оникова.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Вносителят направи уточнение за допусната техническа грешка в докладната
записка, в частта на т. 3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи
Било:
1. Дофинансиране ИРО
3 000 лв.
Става:
1. Дофинансиране ИРО

5 000 лв.

Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 274
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ
за 2019г., ПМС № 344/21.12.2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Брусарци, ОБС Брусарци
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Брусарци за 2019г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 975 926 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. Приходите за делегирани от държавата дейности в размер на 2 519 944лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 375 372 лв.;
1.1.1.2. Реализиран преходен остатък на делегираните от държавата дейности от 2018г. в размер
на 150 456 лв.
1.1.1.3. Събрани средства за други бюджети в размер на – 16 190 лв.
1.1.1.4. Временен безлихвен заем в размер на 10 306 лв
1.1.2. Приходите за местни дейности в размер на 3 455 982 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 164 300 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 333 900 лв.;
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 908 100 лв., в т.тч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 566 600 лв;
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 43 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 298 100 лв.
1.1.2.5. Реализира преходен остатък от местни дейности от 2018г. в размер на 783 253 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети в размер на 1 266 429 лв., в т. т.ч.:
1.1.2.6.1.Отчисления по ЗУО за Област Монтана в размер на – 40 000 лв.
1.1.2.6.2. Трансфер от МРРБ за изграждане на водоснабдяване с. Дъбова махала 1 297 000 лв.
1.1.2.6.3. Трансфер от МРРБ за ОУП в размер на 9 429лв.
1.2. По разходите в размер на 5 975 926 лв., разпределени по дейности и вид разход, съгласно
Приложение № 2 и 3, в т.ч.:
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 2 519 944 лв.;
1.2.2. За местните дейности в размер на 3 445 982 лв.;
1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи в размер на 10 000 лв.
2. Приема програма за капиталовите разходи за 2019г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 2 495 456 лв., съгласно Приложение № 4.
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2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 298
100лв., съгласно Приложение № 4 кол.5
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери, в размер на 1 306
429 лв. съгласно Приложение № 4 кол. 7
2.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от преходен остатък, в размер на 48 700
лв. съгласно Приложение №4 кол. 6
2.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от ПМС 260 и 315, в размер на 835 727
лв. съгласно Приложение №4 кол. 9 и10
2.5. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от собствени средства, в размер на 6
500 лв. съгласно Приложение №4 кол. 8
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността през 2019г., съгласно Приложение № 6,
* Съгласно РМС 277 от 24.04.2018, за делегираните от държавата дейности във функциите "Образование"
(с изключение на прилагащите системата на делегирани бюджети), "Здравеопазване", "Социално
осигуряване, подпомагане и грижи", и "Почивно дело, религиозни дейности и култура" (без читалищата)
числеността на персонала се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по
съответните стандарти

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос в размер на 3 000 лв.;
4.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет в размер на 11 000 лв.;
4.3. Стипендии в размер на 7 377 лв.
4.4. Субсидии за:
4.4.1. Читалища 123 370 лв., съгласно Приложение № 10 и Приложение № 13;
4.5. Упълномощава Кмета на общината да определя и договаря допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1.- 4.4.
5. Утвърждава преходния остатък от 2018г. по дейности в размер на 933 709 лв., съгласно
Приложение № 5, в т.ч.:
5.1. За държавни разходи в размер на 150 456 лв., в т.тч.:
5.1.1. Средства по ОП на училищата в размер на – 16 190 лв.
5.2. За местни дейности в размер на 783 253 лв.
6. Утвърждава бюджетът на общината по агрегирани бюджетни показатели, съгласно
Приложение № 9
6.1. Собствени приходи и помощи, в т.ч.:
498 200 лв.
6.1.1. Данъчни приходи
164 300 лв.
6.1.2. Неданъчни приходи, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 333 900 лв.
6.2. Разходи, в т.ч.:
5 975 926 лв.
6.2.1. Заплати и възнаграждения на персонал нает по труд.правоотнош.
1 698 266 лв.
6.2.2. Други възнаграждения и плащания на персонала
341 467 лв.
6.2.3. Осигурнителни вноски
407 040 лв.
6.2.4. Издръжка
890 600 лв.
6.2.5. Социални разходи, стипендии:
18 377 лв.
в т. ч. стипендии
7 377 лв.
6.2.6. Субсидии
124 720 лв.
6.2.7. Придобиване на нефинансови активи - Капиталови разходи
2 495 456 лв.
6.3. Трансфери ( субсидии, вноски, вр. заеми)
4 560 207 лв.
6.3.1. Субсидии (вноски от/за ЦБ за/от др. бюджети)
3 283 472 лв.
6.3.2. Други трансфери
1 276 735 лв.
в т.ч. времени безлихвени заеми
10 306 лв.
6.4. Дефицит/излишък
- 917 519 лв.
6.4. Финансиране
917 519 лв.
6.4.1. Друго вътрешно финансиране
- 16 190 лв .
6.4.1. Наличности в началото на периода
933 709 лв.
7. Приема следните лимити за разходи:
7.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения;
7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 4 392 лв.;
7.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 2 196 лв.;
7.4. За карти за пътуване / пътни разходи по утвърден списък на работодателя:
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- За учители/ педагогическия персонал/ по наредба на министъра на образованието и науката;
7.5. Одобрява разходи за помощи за погребения в размер на стойността на ковчега по план –
сметка на общината.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 7.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2019г. и прогнозни показатели за периода 2020 - 2021г., по приходите, помощите, даренията,
бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 8.
10. Приема бюджетна прогнозаза периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и
на разходите за местни дейности. съгласно Приложение № 8.
11. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен по бюджета на Община
Брусарци, съгласно Приложение № 11.
12. Определя максималния размер на дълга
12.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2019г. – 0
12.2. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019г. – 0
12.3. Намерения за поемане на нов дълг през 2019 г. – Община Брусарци няма да поема дълг.
13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2019г. като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да
надвишават 1 496 237 лв.
14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2019г. . като наличните към края на годината поети задължения за разходи не могат да
надвишават 1 951 614 лв.
15. Определя размера на просрочените задължения от 2018г. , които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2019г. в размер на 11 250.48лв., съгласно Приложение № 12
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2019г. в размер на 8 243.88 лв., в т.ч.:
16.1. Наеми от общинско имущуство в размер на 898.42 лв.;
16.2. Наеми от земя, мери и пасища в размер на 7 345.46 лв.
17. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или
от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
17.3. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности, да се
покрива текущо с временни безлихвени заеми от други сметки на общината.
17.4. Определя при необходимост приоритети за изразходването на бюджетни средства в
съответствие с общинската финансова политика.
18. Възлага на кмета на общината:
18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение
№ 11.
18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
18.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
18.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване
на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за
финансово управление и контрол.
18.5. Да организира разпределението на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по
месеци и тримесечия и да утвърди разпределието.
18.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
18.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.
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18.8. Да информира на всяко тримесечие Общински съвет в подходяща форма за размера и
причините за просрочените задължения, ако има такива.
18.9. Да предлага на Общински съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи
в друг вид разходи за местни и делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите
за образование при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.
18.10. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
18.11. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния УО и на МФ.
19. Упълномощава кмета на общината:
19.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.
19.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
19.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси.
19.4. При предоставянето на средствата от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията
на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
19.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
Общински съвет.
19.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
19.7. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на
общински програми и проекти.
19.8.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на
алтернативни източници на средства за реализиране на годишни цели на общината.
19.9. Да ползва временно свободните по бюджета на общината средства за текущо финансиране на
одобрените по бюджета разходи и други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,
както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ,
като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2019г., съгласно
Приложение № 14.
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. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
Въздържал се
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
Йордан Йорданов предлага 5 мин. почивка.
Катя Додева обявява почивка.
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След направеното прекъсване Председателят на ОбС направи проверка за кворум и
продължи с т.3 от дневния ред.

По трета точка:
Откриване на процедура за продажба на имот общинска собственост- Застроен поземлен
имот с индетификатор № 67564.54.872, находящ се в землището на с.Смирненски, община
Брусарци и включващ дворно място с площ 803 кв.м., едноетажна масивна сграда със
застроена площ /ЗП/ от 212 кв.м. и селскостопански обект със ЗП от 101 кв.м. описани в
АОС№247/27.10.2008г. и АОС№816/17.12.2018г.
Взеха отношение: Димитър Митов, Бойка Христова, 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 № 275
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и по реда на
чл.35, ал.1 от ЗОС, Общински съвет гр.Брусарци
РЕШИ:
1. Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот общинска
собственост - застроен поземлен имот с индетификатор № 67564.54.872, находящ се в землището
на с.Смирненски, община Брусарци и включващ дворно място с площ 803 кв.м., едноетажна
масивна сграда със застроена площ /ЗП/ от 212 кв.м. и селскостопански обект със ЗП от 101 кв.м.
описани в АОС№247/27.10.2008г. и АОС№816/17.12.2018г.
2. Определя начална тръжна цена за продажба на имота, описан в т. 1, на 6 150 (шест хиляди
сто и петдесет ) лева, колкото е пазарната оценка на имота.
4. Определя стъпката за наддаване на публичния търг с явно наддаване на 10 (десет) процент
от началната тръжна цена.
5. Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на имот общинска собственост, подробно описан в т.1.
Приложение :
1. Копие от АОС№247/27.10.2008г и АОС№816/17.12.2018г.
2. Скици на имота.
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. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
Въздържал се
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
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По четвърта точка
Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за обезщетяване от
общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл.45ж, ар.1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от
Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/
на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя / ЗСПЗЗ / в землището на с.
Василовци, общ. Брусарци
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 № 276
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 и подробно изложените в настоящата докладна
записка мотиви Общински съвет Брусарци:
РЕШИ:
1. Общински съвет Брусарци дава съгласие: поземлен имот с идентификатор 10255. 18.263 –
НТП – ливада, предназначение на територията - земеделска, местност „Молатица” с площ 2.219
дка в землището на с. Василовци, общ. Брусарци, земя по чл. 19 в съществуващи стари реални
граници, новообразуван от имот с идентификатор 10255. 18.260 – НТП – ливада, кат.ІV, местност
„Молатица” с площ 16.382 дка (приложение 3 към раздел 1, т.1 от протоколно решение
№1/11.09.2008 г., одобрено със Заповед № 95/12.09.2008 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.
Монтана) да се предостави на Общинска служба „Земеделие“ Брусарци за постановяване на
решение за възстановяване право на собственост на наследници на Цветко Здравков Иванов;
2. Възлага на Кмета на Община Брусарци да връчи Решението на Общинския съвет на
лицето по чл.45д, ал.2 от ППЗСПЗЗ и служебно на Общинска служба „Земеделие“ Брусарци по
реда на АПК в предвидените законови срокове;
3. Описаният в т.1 поземлен имот с КИ 10255.18.263 да се деактува и отпише от актовите
книги за имоти частна общинска собственост.
Приложение :
- Искане на Началника на ОСЗ – Брусарци вх. № СД-03-06-63/15.10.2018 г.;
- Протокол за идентифициране на имотните граници;
- Геодезическо заснемане;
- Скица – проект за попълване на КК и КР за имот № 10255.18.263 с приложение.
- Решение на Поземлена комисия гр. Брусарци № 0104/04.09.1993 г.
- Удостоверение за наследници;
- Заповед № 95/12.09.2008 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана и извлечение от
приложение 3 към раздел 1, т.1 от протоколно решение №1/11.09.2008 г.
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. Йордан Владиславов Йорданов

За
За
За
За
За
За
За
За
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9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За

Приема се
По пета точка
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните

данъци на територията на община Брусарци (Приета Решение 22 от Протокол 5/12.02.2008г,
изменена с Решение № 108 от Протокол № 16 / 22.01.2009г., изменена с Решение № 189 от
Протокол 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол 40/27.01.2011г.
на Общински Съвет Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 229 от Протокол
33/19.12.2013г., изменена и допълнена с Решение № 319 от Протокол 48/29.12.2014г.)
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взеха отношение: Асен Бузов, Бойка Христова, Юлия Каменова, Катя Додева, Петър Димитров,
Силвия Тотева, Асен Арсенов, Емил Михайлов
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 277
На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Брусарци (Приета Решение 22 от Протокол 5/12.02.2008г,
изменена с Решение № 108 от Протокол № 16 / 22.01.2009г., изменена с Решение № 189 от
Протокол 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол 40/27.01.2011г.
на Общински Съвет Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 229 от Протокол
33/19.12.2013г., изменена и допълнена с Решение № 319 от Протокол 48/29.12.2014г.):
§ 1. Чл.7 В чл. 7, думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и
самостоятелни обекти в сгради“.
§2. Чл.9 В чл. 9, след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.
§3. Чл.19 се създава нова ал.3. „В случай че е установено деклариране на повече от едно основно
жилище, облекченията по ал.1 и ал.2 не се прилагат и данъкът определен по чл.15 се дължи в пълен
размер за всяко жилище.“
§4. Чл.30 . В чл. 30:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в
общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник
или заветник.“
§5. Чл.37 . В чл. 37 ал.2 се изменя така :
1. „думите „а в останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото,
след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.“ се заменят с
текста „а в случаите по чл. 44, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси - към момента на
издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.“
2.ал.3 се отменя.
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§6. Чл.40 ал.3 т.5 се отменя
§7. В чл.41 алинея 1 се изменя така:
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т
годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по
следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по
следната формула:
ИмК = СkW х Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя
от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:
а) до 55 kW включително – 0,60лв. / 0,34 до 1,20 лв. /за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,70лв. /0,54 до 1,62 лв./ за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,10лв. /1,10 до 3,30 лв./ за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,30лв. /1,23 до 3,69 лв./ за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60лв. /1,60 до 4,80 лв. /за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,10лв. / 2,10 до 6,30 лв./ за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство
Коефициент
над 20 години-1,1
над 15 до 20 години включително-1
над 10 до 15 години включително-1,3
над 5 до 10 години включително-1,5
до 5 години включително-2,3
2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила
както следва:
Екологична категория
Коефициент без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“- 1,20 /1,10 –
1,40/
„Евро 3“- 1/1,00 – 1,10/
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„Евро 4“- 0,80/0,80 – 1,00/
„Евро 5“-0,60 /0,60 – 0,80/
„Евро 6“ и „ЕЕV“- 0,40/ 0,40 – 0,60/“
§8. Чл.41 , ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
§9. Чл.41 ал.6 се изменя така:„ Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална
маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер 15 лв./от 10 до 30 лв./ за всеки започнати 750 кг
товароносимост.“;
§10. Чл.41 се създава нова „ал. (14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1от ЗМДТ няма данни за
екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без
екологична категория.“
§11. Чл.45, ал1- се отменя.
§12. Чл.45, ал.2- се променя така „(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто
намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто
намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“;
§13. Чл.45, ал.3- алинея 3 се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т,
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория
„Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и
„ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл.41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;
§14. Чл.45, ал.5 се изменя така:
„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на
моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“
§15 .Чл.47. - се изменя така:
„Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно
седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 ЗМТД – в приход на общината по
регистрация на превозното средство.“
Създава се нов раздел VII - Данък върху таксиметров превоз на пътници.
§16. Нов чл.58. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху
таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров
превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните
данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за
регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от
кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
§17.Нов чл.59.(1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се определя от общинския съвет
в размер 300лв. годишно/от 300 лв. до 1000 лв. /.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица
за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз
на пътници.
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(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на
пътници за съответната година в срока до 31 октомври на предходната, данъкът се събира на
базата на действащия размер за предходната година.
в Раздел преходни и заключителни разпоредби
Създава се §4. За всички неуредени въпроси в настоящата Наредба, свързани с местните
данъци се спазват разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По шеста точка
Даване на съгласие за промяна на регулацията на гр.Брусарци, като се премахва
предвиденото уширение на ул.„Заводска“, в участъка на ОК 26-50-50А, ширината в този
участък става 14м, а останалата площ, северно от УПИ ХIII-90, кв.21, се обособи в
самостоятелен УПИ с отреждане за „Обществено обслужване”.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взе отношение: Димитър Митов
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 278
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1, предвид чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ,
Общински съвет – Брусарци
РЕШИ:
1. Дава съгласие за промяна на регулацията на гр.Брусарци, като се премахва предвиденото
уширение на ул.„Заводска“, в участъка на ОК 26-50-50А, ширината в този участък става 14м, а
останалата площ, северно от УПИ ХIII-90, кв.21, се обособи в самостоятелен УПИ с отреждане за
„Обществено обслужване”.
2.Възлага на Кмета на Община Брусарци да извърши процедурата по изменението на ПУП
на гр.Брусарци в обхват: участък от улица с ОК 26-50-50А и урегулиране на нов УПИ в кв.21,
съгласно разпоредбите на ЗУТ.
Приложение – становище на гл.архитект и скица
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По седма точка:
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Валери Георгиев
Петров с постоянен и настоящ адрес с. Буковец, община Брусарци, ул. „Т. Каблешков” №1
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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Взеха отношение: Димитър Митов, Катя Додева, Александър Борисов
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 279
На основание чл. 21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.1 от утвърдените „Правила за
условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от бюджета
на община Брусарци”, в размер на 200,00 лв. на Валери Георгиев Петров от с.Буковец за
покриване на предстоящи разходи по изследвания, болничен престой и транспорт.
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. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По осма точка:
Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от
ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално
подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2019 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 № 280
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП
от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9
от ППЗСП, в община Брусарци за 2019 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По девета точка:
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Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци
през 2019 година
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 № 281
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за
Народните читалища, Обс Брусарци
РЕШИ:
Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през
2019година.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По десета точка:
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2018 г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взе отношение: Димитър Митов
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 282
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1.Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2018г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По единадесета точка:
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2018г. –
31.12.2018г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взе отношение: Димитър Митов
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 283
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На основание чл. 21, ал. 2, и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският Съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2018г. –
31.12.2018г. (Приложение № 1).
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По дванадесета точка:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2018 г.31.12.2018 г.

Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взе отношение: Димитър Митов
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 284
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и в изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общински съвет
– Брусарци
РЕШИ:
Приема Отчета за изпълненение решенията на Общински съвет- Брусарци за периода от
01.07.2018г.- 31.12.2018г.

Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По тринадесета точка: Питания
Няма постъпили питания.
След изчерпване на дневния ред Председателят на общински съвет Брусарци закри
заседанието в 12:17ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(Катя Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет

16

