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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес, 28.09.2016 г. от 14:32 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха
участие 9 общински съветници.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Александър Недков Борисов
3. Александър Цветанов Димитров - отсъства
4. Асен Владов Бузов
5. Асен Димитров Арсенов
6. Бойка Георгиева Христова
7. Валери Любенов Тодоров
8. Димитър Маринов Митов
9. Славчо Кирилов Славчев - отсъства
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
В заседанието взеха участие:
инж. Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци;
Галина Арсенова Владиславова - Секретар на община Брусарци
Михаела Радославова Михайлова - Директор дирекция "ОТСИПХД"
Кмет с. Василовци – Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Крива бара–Петър Борисов Спасов;
Кмет с. Смирненски – Димитър Цветанов Димитров;
Кмет с. Дъбова махала – Цеко Живков Цеков;
Кмет с. Княжева махала – Николай Малинов Никитов;
Граждани на община Брусарци - Цветана Иванова Живкова и Камен Трифонов Ценков
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, в
заседателната залата присъстват 9 общински съветници. За протокола отсъстват Славчо Кирилов
Славчев и Александър Цветанов Димитров. Има кворум, откривам редовното заседание на
Общински съвет Брусарци. На заседанието на постоянните комисии на основание чл. 46А, ал.1 от
Правилника на ОБС е допусната една извънредна докладна записка като т.3, а именно:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен
план – Парцеларен план за трасе на външен довеждащ водопровод извън населените места в
землищата на с.Дъбова махала с.Киселево и гр.Брусарци от съществуващ водоем V50 м3 до
вътрешна водопроводна мрежа с.Дъбова махала
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет Община Брусарци
Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложения Ви дневен ред с
направеното допълнение.
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 ;
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Приема се
Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет Община Брусарци
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Актуализиране състава на местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ в община
Брусарци и приемане на правилник за състава и дейността на комисията
Докладва: Костадинка Бобева Перова - Главен експерт "ОЗ и ЗН"
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен
план – Парцеларен план за трасе на външен довеждащ водопровод извън населените места в
землищата на с.Дъбова махала с.Киселево и гр.Брусарци от съществуващ водоем V50 м3 до
вътрешна водопроводна мрежа с.Дъбова махала
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет Община Брусарци
4. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Взеха отношение: Димитър Митов, Петър Димитров
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 87
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. Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, като
представител на общината в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, което
ще се проведе на 14.10.2016г (петък) от 10:30 часа в заседателната зала на Областна
администрация Монтана, да гласува по точките от дневния ред както следва:
 По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Монтана
приема решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация (ПОДАВиК), за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Монтана за 2017
г, в размер на 20 000 лева;
 По точка 2 от дневния ред: Да гласува както реши, запазвайки интересите на
община Брусарци.
Приложения:
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1. Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "В и К" ООД - Монтана за 2017г и обяснителна записка към
него;
2. Таблица с препоръчителния размер на вноската на държавата и вноските на
общините в Асоциацията по ВиК - Монтана за 2017 г.;
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
Отсъства
За
За

Приема се
По втора точка:
Актуализиране състава на местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ в община
Брусарци и приемане на правилник за състава и дейността на комисията
Взеха отношение: Асен Бузов, Валери Тодоров, Димитър Митов, Петър Димитров, Бойка
Христова, Юлия Каменова
Катя Додева дава думата за разисквания и предложения относно попълване състава на комисията.
По време на дебатите постъпиха следните предложения от общинските съветници за членове на
комисията:
Асен Владов Бузов предложи Александър Недков Борисов;
Валери Любенов Тодоров предложи Асен Димитров Арсенов
Няма други постъпили предложения.
Петър Димитров направи уточнение, че член на местната комисия за обществен ред и сигурност
към дирекция "Социално подпомагане" гр. Лом е предложена Цветелина Борисова Николова социален работник в отдел "Закрила на детето".
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 № 88
На основание чл.21, ал.1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Програма за
взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2016-2016г, и подписано „Споразумение за
обществен ред и сигурност” от 19.07.2016г между Владимир Борисов Владимиров – Началник на
РУ – Лом при Областна Дирекция на МВР - Монтана и госпожа Наташа Михайлова Младенова –
кмет на община Брусарци, общински съвет Брусарци
РЕШИ:
І . Създава Местна комисия за обществен ред и сигурност към Община Брусарци , от
единадесет души в състав както следва:
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Председател: Петър Димитров – Заместник кмет Община Брусарци
Секретар: Костадинка Петрова – Гл.експерт ОМП и ЗН и секретар на МКБППМН
Членове:
1. гл.инспектор Данаил Дончев – Началник ПУ Брусарци
2. мл.инспектор Тихомир Тодоров – ДПК в РСПБЗН Лом
3. Огнян Йорданов – Кмет на с.Василовци
4. Румен Савов – Кмет на с.Дондуково
5. Петър Спасов – Кмет на с.Крива бара
6. Димитър Димитров – Кмет на с.Смирненски
7. Александър Недков Борисов – общински съветник при ОбС гр.Брусарци
8. Асен Димитров Арсенов – общински съветник при ОбС гр.Брусарци
9. Цветелина Борисова Николова - социален работник в отдел "Закрила на детето" в Дирекция
"Социално подпомагане" град Лом.
ІІ. Приема Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и
сигурност.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали -9.
Гласували : “за” – 9, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По трета точка:
Одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен
план – Парцеларен план за трасе на външен довеждащ водопровод извън населените места в
землищата на с.Дъбова махала с.Киселево и гр.Брусарци от съществуващ водоем V50 м3 до
вътрешна водопроводна мрежа с.Дъбова махала
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 № 89
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет –
Брусарци
Р Е Ш И:
1.

Одобрява техническо задание и разрешава изработването на Подробен устройствен план –
Парцеларен план за трасе на външен довеждащ водопровод извън населените места за обект:
„Водоснабдяване на с.Дъбова махала“ в землищата на с.Дъбова махала с.Киселево и
гр.Брусарци от съществуващ водоем V50 м3 до вътрешна водопроводна мрежа с.Дъбова
махала
2.
Разработката да се изготви в обем и съдържание, съгласно нормативните изискванията на
Наредба №8 за обем и съдържание на устройствени планове.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ и следва да се разгласи по
реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Приложение – техническо задание
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 9.
Гласували : “за” – 9, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
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По четвърта точка: Питания
Цветана Живкова отправи питане към Асен Арсенов - общински съветник и директор на СОУ
"Христо Ботев" - гр. Брусарци за финансовото състояние на училището.
Асен Арсенов 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)
(К. Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет
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