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
№ 49
Днес, 25.05.2019г. от 10:30 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 - отсъства
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
Кмет с. Василовци – Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Дъбова Махала – Цеко Живков Цеков;
Кмет с. Крива бара – Петър Борисов Спасов;
Кмет с. Княжева Махала – Николай Малинов Никитов;
Кмет с. Смирненски – Димитър Цветанов Димитров;
Кметски наместник с. Буковец – Камелия Фичова Тодорова;
Поля Рангелова Петрова – Директор Дирекция "АИО и ФСД"
Ирена Огнянова Иванова -Главен експерт "Екология и земеделие"
Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт «ОЗ и ЗН»
Вера Георгиева Борисова – Социален работник
Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт «ОЗ и ЗН»
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 10 общински
съветници. На заседанието на постоянните комисии на основание чл. 46А, ал.1 от Правилника на
ОБС е допусната една извънредна докладна записка като т.9, а именно:
1. 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 2019 – 2020 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова -Главен експерт "Екология и земеделие"
Гласували допускането на извънредната докладна записка в дневния ред:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
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Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложения Ви дневен ред.
Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред.
Дневният ред се подложи на гласуване с направеното допълненията 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:
Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за обезщетяване от
общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 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.
Смирненски, общ. Брусарци
Докладва: Ирена Огнянова Иванова -Главен експерт "Екология и земеделие"
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Разпореждане с гранитни павета частна общинска собственост
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет на Община Брусарци
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Определяне на представител на община Брусарци за участие в редовно общо събрание на
акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет на Община Брусарци
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Боряна Герчова
Иванова
с постоянен адрес гр.Брусарци ул.”Г.Димитров” №16 и настоящ адрес
с.Смирненски
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия
Методиева Иванова с постоянен и настоящ адрес с. Крива бара община Брусарци, ул.
„Пирин” №8А като родител и законен представител на непълнолетното и дете Методи
Иванов Каменов
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Брусарци за 2018 г. „
Докладва: Вера Георгиева Борисова – Социален работник
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 – Главен експерт «ОЗ и ЗН»
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Определяне на размера на годишната вноска за 2019г. за участие на Община Брусарци във
Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт «ОЗ и ЗН»
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
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Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова -Главен експерт "Екология и земеделие"
10. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за обезщетяване от
общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 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.
Смирненски, 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 № 304
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 67564.71.89,
НТП – нива, предназначение на територията - земеделска, местност „ Андреево кладенче” с площ
2070 кв.м. в землището на с. Смирненски, общ. Брусарци, земя по чл. 19 в съществуващи стари
реални граници, новообразуван от имоти с идентификатор 67564.71.25 и 67564.71.46, да се
предостави на Общинска служба „Земеделие“ Брусарци за постановяване на решение за
възстановяване право на собственост на наследници на Георги Флоров Николов;
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. Описаните в т. 1 поземлен имот с КИ 67564.71.25 и поземлен имот с КИ 67564.71.46 да
се деактуват и отпишат от актовите книги за имоти частна общинска собственост, а поземлени
имоти с КИ 67564.71.88 и поземлен имот с КИ 67564.71.87 да се актуват като общинска
собственост .
Приложение :
- Искане на Началника на ОСЗ – Брусарци вх. № СД-03-06-16/08.05.2019 г.;
- Протокол за идентифициране на имотните граници;
- Геодезическо заснемане;
- Скица – проект за изменение на КК и КР за имоти № 67564.71.46 и № 67564.71.25 с
приложение.
- Решение на Поземлена комисия гр. Брусарци № 2539С/06.10.1999 г.
- Удостоверение за наследници;
- Заповед № 95/12.09.2008 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана и извлечение от
приложение 10 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

За
За
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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

Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По втора точка:
Разпореждане с гранитни павета частна общинска собственост
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 № 305
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Добитите гранитни павета с размери 10/10/10, при изпълнението на обект "Ремонт и
реконструкция на ул. "23-ти септември" в гр. Брусарци, да бъдат продадени чрез публичен търг с
явно наддаване с начална тръжна цена 100 (сто) лева за тон;
2. Получените финансови средства от продажбата на гранитните павета, да бъдат вложени в
реконструкцията на тротоарите по ул. "23-ти септември" гр. Брусарци;
2. Възлага на кмета на община Брусарци, да организира провеждането на публичен търг с
явно наддаване в изпълнение на тоичка 1 от настоящото решение.
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
Отсъства
Против
За
Против
За
За
За
За
Против

Приема се
По трета точка:
Определяне на представител на община Брусарци за участие в редовно общо събрание на
акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана
Взеха отношение: Димитър Митов и Валери Тодоров
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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 № 306
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Брусарци
РЕШИ:
Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, като представител
на общината в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.
Монтана, което ще се проведе на 06.06.2019г от 11:00 часа в административната сграда на
болницата гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 4 и да гласува по точките от дневния ред както
следва:

По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2018 г.;

По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.,
заверен от регистрирания одитор; .

По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за
2018 г.;

По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2018 г.;

По точка 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.;

По точка 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в състава на Съвета на
директорите;

По точка 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на
директорите;

По точка 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, определя възнаграждението на членовете на Съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №
9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на
които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в
които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

По точка 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в капитала на дружеството;

По точка 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в Устава на дружеството;

По точка 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложените вътрешни правила за изпълнение на
Наредба за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на
конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за водене регистъра на
декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните
от тях.
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Приложение:
1. Писмо с изх № СД-134/23.04.2019 г на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Стамен
Илиев" АД, гр. Монтана
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
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По четвърта точка
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Боряна Герчова
Иванова с постоянен адрес гр.Брусарци ул.”Г. Димитров” № 16 и настоящ адрес с.
Смирненски
Взеха отношение: Димитър Митов, Асен Бузов, Юлия Каменова, Емил Михайлов, 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 № 307
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 Боряна Герчова Иванова от с.Смирненски за
покриване на предстоящи разходи по изследвания за явяване пред ТЕЛК
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
Отсъства
За
За
Против
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
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия Методиева
Иванова с постоянен и настоящ адрес с. Крива бара община Брусарци, ул. „Пирин” №8А
като родител и законен представител на непълнолетното и дете Методи Иванов Каменов
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Асен Бузов, Андриян Тодоров
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 № 308
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 500,00 лв. на Валерия Методиева Иванова от с.Крива бара за
покриване на разходи по закупуване на слухов апарат на детето Методи Иванов Каменов
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
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По шеста точка
Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Брусарци за 2018 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 № 309
На основание чл.21 ал.1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет гр.Брусарци
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РЕШИ:
Приема отчет по изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Брусарци за 2018 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

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 № 310
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
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:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По осма точка
Определяне на размера на годишната вноска за 2019г. за участие на Община Брусарци във
Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
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 № 311
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”,
приет с Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015г. на УС на НСОРБ, Общински съвет
Брусарци
РЕШИ:
1.Определя годишна вноска за 2019г. в размер на 300лв.
2.Определя Наташа Михайлова Младенова – Кмет на община Брусарци за представител на
община Брусарци в Общото събрание на Фонда.
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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. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По девета точка
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 г.
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, Александър Борисов, Димитър Митов, Теодора Маринова
По време на дебатите постъпиха следните предложения за членове на тръжната комисия:
1. Асен Бузов: Предлагам Йордан Йорданов;
2. Александър Борисов: Предлагам Димитър Митов
Димитър Митов си прави самоотвод
3. Теодора Маринова: Предлагам Асен Бузов
Няма други постъпили предложения за членове на тръжната комисия.
Катя Додева подложи на гласуване направените предложения за членове на тръжната комисия
анблок с проекта на решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 312
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
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под наем/аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019
– 2020 г.
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 2019 – 2020 г. с начална тръжна цена 46,00 лв./дка.
2.2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – двадесет стопански години,
считано от стопанската 2019 – 2020 г, и начална тръжна цена по периоди както следва:
Трайни насаждения

Гратисен
период
Год.

Период на плододаване
година
4-7

Лв./дка
49,00
74,00

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

49,00
41,00
61,00
56,00

3

За периода на
плододаване

37,00

1

2-5

26,00

4-12

58,00

13-15

37,00

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.
49,00
66,00
37,00

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.
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5. Размера на депозита за участие в търга е както следва:
5.1. за отглеждане на едногодишни полски култури - 20% от началната тръжна цена
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
Йордан Владиславов Йорданов и Асен Владов Бузов
Приложение:
1. Списък – извадки от ОПФ за имоти предложени на търг стопанска 2019 – 2020 година.
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. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По десета точка Питания
Постъпи следното питане от общински съветник Асен Бузов:
1. Какво може да се направи за уличното осветление в с. Крива бара да свети през
нощта?
Петър Спасов и Наташа Михайлова отговориха на поставеното питане.
След изчерпване на дневния ред Председателят на общински съвет Брусарци закри
заседанието в 11:03ч.
ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(Катя Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет
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