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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mai: brusartsi_obs@abv.bg 

Препис-извлечение! 
  

 
П Р О Т О К О Л  

№ 17 
 

Днес, 30.10.2012 г. от 14:15ч. в заседателната зала на Общинска администрация се 
проведе заседание на Общински съвет. 
 
Присъстваха: 

1. Катя Крумова Додева - Председател  
2. Асен Димитров Арсенов 
3. Валери Любенов Тодоров 
4. Валентин Петров Василев  
5. Вельо Цветанов Велев  
6. Георги Димитров Ценов 
7. Деми Борисов Димитров  
8. Димитър Маринов Митов  
9. Димитър Цветанов Димитров - отсъства 
10. Йордан Владиславов Йорданов  
11. Лилия Владимирова Петрова 
12. Славчо Кирилов Славчев 
13. Цветана Иванова Живкова 

 
В заседанието взеха участие:  

Наташа Михайлова Димитрова – Кмет Община Брусарци; 
Наталия Руменова Димитрова - Зам. Кмет Община Брусарци; 
Петър Цветков Димитров - Зам. Кмет Община Брусарци; 

      Галина Владиславова Арсенова – Секретар Община Брусарци; 
      Анелия Любенова – Юрист Община Брусарци; 

Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД” 
      Кмет с. Крива бара - Петър Борисов Спасов - отсъства ; 

Кмет с. Дондуково - Румен Йосифов Савов  
Кмет с. Василовци - Огнян Иринов Йорданов; 
Кмет с. Смирненски – Бойка Георгиева Христова; 
Кметски наместник Буковец - Кръсто Цаков Георгиев - отсъства; 
Кметски наместник Княжева махала - Николай Малинов Никитов;  
Кметски наместник Дъбова махала и Киселево - Цеко Живков Цеков; 
Катя Цветанова Живкова – Специалист „ФСД - Финанси и бюджет” – с. Крива бара 

     Снежана Владиславова Ангелова – Старши инспектор 
      Костадинка Бобева Петрова -  Гл. експерт „ОЗ и ЗН” 
      Андриян Младенов Тодоров – Социален работник 
      Дафина Крумова Оникова – Ст. Специалист „Бюджет и финанси”  
      Поля Рангелова Петрова – Гл. Счетоводител 
      Камен Трифонов Ценков - гост 

 
КАТЯ ДОДЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Обяви кворум в залата и откри 
сесията на Общински съвет Брусарци.  
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Катя Додева: Колеги, на заседанието на постоянните комисии са допуснати в дневния ред  две 
извънредни докладни записки като т.10 и т.11 преди точка „Питания”. Имате ли предложения за 
допълнения към дневния ред? Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 
 
Предложението за Дневния ред беше гласувано: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12 
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 

 
 

Заседанието се проведе при следния 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Актуализация на бюджета  на община Брусарци за периода от 01.01.2012г. до 30.09.2012г. 
        Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД” 
 
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Актуализация на капиталовите разходи на община Брусарци за периода от 01.01.2012г. до 
30.09.2012г.    
        Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД” 
 
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Изпълнение бюджета на община Брусарци за периода 01.01.2012г. – 30.09.2012г.                   
        Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД” 
 
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в Община Брусарци.  
        Докладва: Галина Арсенова – Секретар Община Брусарци 
 
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изискванията на които трябва да 
отговарят пътните превозни средства с животинска тяга. 
       Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. Експерт „ОЗ и ЗН” 
 
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, приета с Решение № 23 / 
30.01.2012 г. на ОбС – Брусарци. 
       Докладва: Снежана Ангелова – Старши инспектор 
 
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Издаване на разрешения за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.               
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. Експерт „ОЗ и ЗН” 
 
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане на решение от Общински съвет Брусарци за разкриване на социална услуга в 
общността – „Център за обществена  подкрепа”,  държавно-делегирана дейност.            
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – социален работник 
 
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане на Общинска стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/ в Община Брусарци. 
        Докладва: Андриян Младенов Тодоров – социален работник 
 
10. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
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Пререгистрация на създаденото на доброволно формирование, за предотвратяване на 
бедствия, аварии и пожари на територията на Община Брусарци.       
        Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. Експерт „ОЗ и ЗН” 
 
11. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Предоставяне за безвъзмездно управление на имот общинска собственост на Областно 
управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана – Пожарен участък 
Брусарци. 
       Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. Експерт „ОЗ и ЗН” 
 
12. ПИТАНИЯ 
 
 
По първа точка:  
Актуализация на бюджета  на община Брусарци за периода от 01.01.2012г. до 30.09.2012г. 
 
Взеха отношение: Вельо Велев, Дафина Оникова 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 106 
 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗОБ, 
Общински съвет Брусарци  

РЕШИ: 
Приема да извърши вътрешни компенсирани промени в плана на бюджета на Община 

Брусарци за 2012г., както следва: 
 

ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ 
ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 
Общинска администрация Брусарци 
Заплати по служебни правоотношения 0102 -3 300 
Обезщетения за персонала 0208 3 000 
Други плащания и възнаграждения 0209 300 
Обезщетения за персонала 0208 -3 108 
На обезщетения за персонала к-во Крива бара  3 108 

 
Кметство Крива бара 
Обезщетения за персонала 0208 3 108 
От обезщетения за персонала Брусарци  -3 108 

 
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 
Други дейности по отбраната Брусарци 
Материали 1015 -468 
Текущ ремонт 1030 -4 008 
Осигуровки ЗОВ 0560 1 000 
Осигуровки ДЗПО 0580 509 
Разходи за външни услуги 1020 468 
Други възнаграждения СБКО 0205 1 100 
На друг идейности по вътрешна сигурност  1 399 

 
Други дейности по вътрешна сигурност 
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Осигуровки ЗОВ 0560 -169 
Осигуровки ДОО 0551 -1 340 
Материали 1015 630 
Вода, горива и енергия 1016 1 467 
Разходи за външни услуги 1020 811 
От друг идейности по отбраната  -1 399 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Целодневна детска градина Брусарци 
Други възнаграждения СБКО 0205 - 1 484 
Обезщетения за персонала 0208 863 
Други плащания и възнаграждения 0209 621 
Учебни пособия 1014 2 614 
От детската ясла   -2 614 

 
Други дейности по образованието 
Вода, горива и енергия 1016 -3 864 
Заплата по трудови правоотношения 0101 3 205 
Други възнаграждения СБКО 0205 94 
Осигуровки ДОО 0551 347 
Осигуровки ЗОВ 0560 164 
Осигуровки ДЗПО 0580 54 

 
Училище Брусарци 
Осигуровки ДОО 0551 -5 460 
Осигуровки УчПФ 0552 -1 936 
Осигуровки ДЗПО 0580 -1 100 
Други некласифицирани разходи 1098 -300 
Храна 1011 2 717 
Учебници 1014 664 
Материали 1015 1 580 
Външни услуги 1020 3 292 
Командировки 1051 330 
Застраховки 1062 213 
Придобиване на компютри 5201 2 844 
Придобиване на стопански инвентар 5205 1 754 
Придобиване на други ДМА 5219 -4 598 

 
Училище Крива бара 
Храна 1011 -3 332 
Учебници 1014 255 
Материали 1015 1 533 
Вода, горива и енергия 1016 1 544 
Придобиване на компютри 5201 -1 400 
Основен ремонт 5100 -180 
Придобиване на друго оборудване 5203 1 580 
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Училище Василовци 
Заплати по трудови правоотношения 0101 -1 616 
Възнаграждения на персонал по извънтрудови 
правоотношения 

 
0202 

 
323 

Обезщетения на персонал 0208 1 293 
Храна 1011 -3 286 
Учебници 1014 73 
Материали 1015 3 213 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
Детска ясла Брусарци 
Разходи за външни услуги 1020 -2 614 
На целодневна детска градина Брусарци  2 614 

 
МЕСТНИ РАЗХОДИ 

ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 
Общинска администрация Брусарци 
Текущ ремонт 1030 -4 176 
Храна 1011 42 
Материали 1015 3 642 
Вода, горива и енергия 1016 1 847 
Разходи за външни услуги 1020 1 326 
Други некласифицирани разходи 1098 319 
От разходи за лихви – дейност ІХ  -3 000 

 
Кметство Крива бара 
Вода, горива и енергия 1016 -292 
Командировки 1051 -200 
Материали 1015 1 635 
Разходи за външни услуги 1020 1 128 
Текущ ремонт 1030 1 529 
От целодневна детска градина Крива бара  - 1800 
От друг идейности по БКС Брусарци  -2 000 

 
Кметство Василовци 
Материали 1015 -429 
Разходи за външни услуги 1020 429 

 
Общински съвет 
Осигуровки ДОО 0551 -148 
Командировки 1051 148 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Целодневна детска градина Брусарци 
Вода, горива и енергия 1016 -1 860 



 6/21 

Материали 1015 1 847 
Застраховки 1062 13 

 
Целодневна детска градина Крива бара 
Материали 1015 63 
Храна 1011 -1 863 
На кметство Крива бара  1 800 

 
Целодневна детска градина Василовци 
Вода, горива и енергия 1016 -731 
Материали 1015 235 
Разходи за външни услуги 1020 391 
Командиравки 1051 105 

 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 
Домашен социален патронаж 
Командировки 1051 -100 
Застраховки 1062 -467 
Материали 1015 567 
Осигуровки ДОО 0551 -60 
Осигуровки ДЗПО 0580 60 
Разходи за външни услуги 1020 800 
Други плащания и възнаграждения 0209 1 200 
От разходи за лихви – дейност ІХ  -2 000 

 
Клуб на пенсионера Брусарци 
Текущ ремонт 1051 -100 
Материали 1062 219 
Заплата нещатен персонал 0201 560 
Осигуровки ДОО 0551 60 
Осигуровки ЗОВ 0560 41 
От разходи за лихви – дейност ІХ  -780 

 
Клуб на пенсионера Крива бара 
Текущ ремонт 1030 -100 
Осигуровки ДОО 0551 -16 
Вода, горива и енергия 1016 116 

 
ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Водоснабдяване и канализация 
Вода, горива и енергия 1016 -56 
Материали 1015 56 

 
Осветление на улици Брусарци 
Вода, горива и енергия 1016 -1 492 
Текущ ремонт 1030 1 492 
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Осветление на улици Крива бара 
Вода, горива и енергия 1016 -296 
Текущ ремонт 1030 296 

 
Осветление на улици Василовци 
Вода, горива и енергия 1016 -727 
Текущ ремонт 1030 727 

 
Озеленяване Брусарци 
Вода, горива и енергия 1016 314 
От чистота Брусарци  -314 

 
Чистота Брусарци 
Командировки 1051 -82 
Разходи за външни услуги 1020 -608 
Застраховки 1062 181 
Вода, горива и енергия 1016 -3 789 
Материали 1015 3 475 
За осветление на улици Брусарци  314 
За приют за безстопанствени животни  509 

 
Други дейности по БКС Брусарци 
Текущ ремонт 1030 -2 000 
За текущ ремонт Крива бара  2 000 

 
ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА 
Спорт за всички Брусарци 
Други некласифицирани разходи 1098 -200 
На спорт за всички Василовци   200 

 
Спорт за всички Василовци 
Други некласифицирани разходи 1098 200 
На спорт за всички Брусарци  -200 

 
Обреден дом Василовци 
Обезщетения и помощи по Реш.на ОбС 4214 150 
От клуб на пенсионера Василовци  -150 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 
Поддържане и ремонт на пътища Брусарци 
Осигуровки ДОО 0551 -332 
Осигуровки ЗОВ 0560 -76 
Осигуровки ДЗПО 0580 173 
Други плащания и възнаграждения 0209 1 293 
От разходи за лихви – д/ст ІХ  -1 058 
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Други дейности по транспорт Брусарци 
Обезщетения за персонала 0208 -11 
Осигуровки ДЗПО 0580 11 

 
Други дейности по икономиката Брусарци 
Други възнаграждения СБКО 0205 -19 
Обезщетения за персонала 0208 19 

 
Приют за безстопанствени животни Брусарци 
От чистота Брусарци  -509 
От разходи за лихви   -491 
Разходи за външни услуги 1020 1 000 

 
НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ 
Разходи за лихви 
Разходи за лихви 2221 -7 329 
На общинска администрация Брусарци  3 000 
На домашен социален патронаж  2 000 
На клуб на пенсионера Брусарци  780 
На поддръжка и ремонт на пътища Брусарци  1 058 
На приют за безстопанствени животни   491 

 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров Отсъства 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

 
По втора точка:  
Актуализация на капиталовите разходи на община Брусарци за периода от 01.01.2012г. до 
30.09.2012г.    
 
Общинският съвет прие: 
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РЕШЕНИЕ № 107 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 

2012г., Общински съвет Брусарци 
РЕШИ: 

Приема да извърши вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи за 
периода от 01.01.2012г. до 30.09.2012г., както следва: 
 

 Ι. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 
№ Наименование Било Става 
1. Ремонт - пътища 53 900 - 
2. Обследване и изготвяне на работен проект за 

реконструкция и уширение на съществуващ 
мост на км. 1 + 300 от път ІV – 11 209 – 
Брусарци – Медковец – Долно Церовене, общ. 
Брусарци. 

-  
 
 
 

17 300 
3. Проектиране и ремонт на път варианта и 

пътното съоръжение на км. 6 + 700 от път ІV – 
11216 – Смирненски – Буковец – Белотинци 
при с. Буковец. 

-  
 
 

36 600 
4. Съфинансиране проект – Изграждане и 

укрепване на инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения с. Смирненски. 

 
 

40 900 

 
 

40 900 
 Всичко целеви средства: 94 800 94 800 

 
 
 ΙΙ. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 

№ Наименование Било Става 
1. Закупуване компютри общ. администрация 2 000 2 000 
2. Закупуване компютри ОДЗ и ЦДГ 2 490 4 988 
3. Съфинансиране проект – Изграждане и 

укрепване на инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения с. Смирненски. 

 
 

9 035 

 
 

9 035 
4. СОУ Брусарци 5 400 802 
5. Закупуване принтер СОУ Брусарци - 2 844 
6. Закупуване офис оборудване СОУ Брусарци  - 1 754 
7. ОУ Крива бара 1 896 - 
8. Закупуване климатик ОУ Крива бара - 1 580 
9. Основен ремонт ОУ Крива бара - 316 
10. ОУ Василовци 1 944 1 944 
11. Кухненска аспирация ДСП гр. Брусарци - 1 105 
12. Озеленяване и възстановяване на зона за отдих 

с. Дъбова махала 
 
- 

 
4 840 

 Всичко собствени средства: 22 765 31 208 
 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 117 565 126 008 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
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1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров Отсъства 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

 
По трета точка:  
Изпълнение бюджета на община Брусарци за периода 01.01.2012г. – 30.09.2012г.                   
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 108 
 
        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брусарци 

РЕШИ: 
Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2012г. до 
30.09.2012г. 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров Отсъства 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 
 
По четвърта точка:  
Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в Община Брусарци.  
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Становище на комисията: Постъпило предложение за промяна в Проекта на решение от Димитър 
Митов в размера на основната месечна заплата на кметовете на с. Смирненски и с. Дондуково да бъде 
690.00лв.  
Няма постъпили други предложения за промяна на сумата по проекта за решение. 
 
Гласували предложението за промяна в Проекта на решение: 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  9, “против” – 0 “въздържал се” -  3; 
Приема се направеното предложение. 
Взеха отношение: Андриян Тодоров, Ирена Иванова, Деми Димитров, Петър Димитров, 
Цветана Живкова 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ №109 
 
        На основание чл.21, ал.1 т.5 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци реши: 

РЕШИ: 
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в Община 

Брусарци, считано от 01.10.2012г. както следва: 
 Кмет на кметство с.Василовци -788 лв. 
 Кмет на кметство с.Крива бара -758 лв. 
 Кмет на кметство с.Смирненски -690 лв. 
 Кмет на кметство с.Дондуково  -690 лв. 
 

       2. Приема размерите на допълнителните им трудови възнаграждения за прослужено време да 
се определя по ред и начин, приет за определяне на съответните възнаграждения за Общинска 
администрация. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
 
 
По пета точка:  
Приемане на Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изискванията, на които трябва да 
отговарят пътните превозни средства с животинска тяга. 
 
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Георги Ценов, Деми Димитров, Цветана Живкова, 
Анелия Любенова, Наташа Младенова.  
 
По време на Комисията бе направено предложение от Петър Димитров за изменение и 
допълнение  на проекта за решение: 
1. В Глава 1, Раздел II, в чл. 5 ал. 1 – отпада; ал. 2 става ал. 1. 
2. Да се допише думата „контрол”в  названието на Наредбата ,упомената в проекта за 
решение. 
3. В допълнителни разпоредби да се допише след ППС” с животинска тяга” 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 110 
        На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с изискването на чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по 
пътищата 
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РЕШИ: 
 
Приема Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят 
пътните превозни средства с животинска тяга.       
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
 
По шеста точка:  
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, приета с Решение № 23 / 
30.01.2012 г. на ОбС – Брусарци. 
 
Взеха отношение: Георги Ценов 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 111 
 
                         На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл.9 от ЗМДТ :  

 
РЕШИ: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, приета с Решение № 23 / 
30.01.2012 г. на ОбС – Брусарци, както следва: 
 
§ 1. В раздел IV „ Такси за технически услуги” на Наредбата прави следните изменения : 

1.Чл.37., ал.1, т.1  била : “Издаване на скица за недвижим имот ” става: “Издаване на скици 
за недвижими имоти” 
2.Чл.37., ал.1, т.2 била : “Издаване на виза за проектиране ” става: “Издаване скица-виза за 
проучване и проектиране ” 
3. Чл.37., ал.1, т.4 била : “Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти ” става:    “ 
Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за 
строеж” 

           4. Чл.37., ал.1, т.5 била : “Допускане (разрешаване) на изработване на подробен 
устройствен план “ става:     “ Издаване разрешение за изработване на подробен устройствен план 
” 

    5. Чл.37., ал.1, т.6 била : “Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план ” 
става:     “ Приемане и одобряване на подробен устройствен план ” 
    6. Чл.37., ал.1, т.7 била : “Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение 
на подробен устройствен план ” става:     “ Допускане изработването на проекти за изменение 
на подробни устройствени планове ” 
    7. В Чл.37., ал.1, т.8 се отменя. 
    8. Чл.37., ал.1, т.9 била : “Допускане (разрешаване) изработването на комплексен доклад за 
инвестиционна инициатива ” става: “ Разрешаване изработването на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива ” 
    9. В Чл.37., ал.1, т.10 се отменя. 
   10. Чл.37., ал.1, т.12 била : “Презаверка на строително разрешение ” става:   “ Презаверяване 
на разрешение за строеж, което е изгубило действие си, поради изтичане на срока  ” 
   11. Чл.37., ал.1, т.15 била : “Присъствие на определяне на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строеж ” става: “ Осъществяване на контрол по 
строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа ” 
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   12. Чл.37., ал.1, т.16 била : “Проверка за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на 
застрояването ” става:   
“ Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за 
това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването ” 
   13. Чл.37., ал.1, т.17 била : “Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване 
удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория ” става: 
  “ Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за 
въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория” 
   14. В Чл.37., ал.1, т.18 се отменя. 
   15. В Чл.37., ал.1, т.19 се отменя. 
   16. В Чл.37., ал.1, т.21 се отменя. 
   17. Чл.37., ал.1, т.22 била : “Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и 
издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински 
експертен съвет ” става:   “ Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти ” 
  18. Чл.37., ал.1, т.23 била : “Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни 
настилки и вътрешно квартални пространства ” става:    “ Издаване на разрешение за строеж за 
разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства ” 
  19. В Чл.37., ал.1, т.24 се отменя. 
  20. Чл.37., ал.1, т.25 била : “Приемане и заверяване на екзекутивна документация ” става:     
“ Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация ” 
  21. Чл.37., ал.1, т.26 била : “Издаване на удостоверение за степен на завършеност  на строеж 
” става: 
   “ Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност  на строежи 
” 
        22. Чл.37., ал.1, т.27 била : “Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 
премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване ” става: 

     “ Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ 
на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване ” 

     23. В Чл.37., ал.1, т.28 се отменя. 
        24. Чл.37., ал.1, т.30 била : “Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план ” става: 

  “ Допълване/ поправка на кадастрален план” 
     25. В Чл.37., ал.1, т.34 се отменя. 
     26. В Чл.37., ал.1, т.36 се отменя. 
     27. В Чл.37., ал.1, т.38 се отменя. 
     28. Чл.37., ал.1, т.39 била : “Издаване на заверени копия от проектна документация ” става: 
 “ Заверка на копие на документ от технически архив ” 
     29. В Чл.37., ал.1, т.40 се отменя. 
     30. В Чл.37., ал.1, т.41 се отменя. 
     31. В Чл.37., ал.1, т.42 се отменя. 

  32. В Чл.37., ал.1, т.43 изменя цената от “10 лв./имот” на “20 лв./имот”. 
     33. Чл.37., ал.1, т.44 била : “Съгласуване на идеен инвестиционен проект ” става: 
     “ Съгласуване на идейни инвестиционни проекти ” 
     34. Чл.37., ал.1, т.45 била : “Изготвяне на справки относно изменения на устройствени 
планове и схеми ” става:     “ Изготвяне на справки на заинтересовани лица относно изменения 
на устройствени планове и схеми ” 
     35. В Чл.37., ал.1, т.47 се отменя. 
     36. Чл.37., ал.1, т.48 била : “Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за 
издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура ” става: “ 
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти ” 
    37. Чл.37., ал.1, т.49 била : “Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот 
без път” става:  “ Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди 
поземлени имоти ” 
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    38. Чл.37., ал.1, т.50 била : “Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по 
който е изпълнен строеж, чрез заснемане ” става:  “ Одобряване на проект-заснемане на 
извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени ” 
    39. Чл.37., ал.1, т.51 била : “Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на 
сграда ” става:  “ Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж ” 
    40. В Чл.37., ал.1, т.52 се отменя. 
    41. В Чл.37., ал.1, т.54 се отменя. 
    42. Чл.37., ал.1, т.55 била : “Издаване на удостоверения за доброволна делба ” става: “ 
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това 
инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ” 

 
§ 2. В раздел V „ Такси за административни услуги” на Наредбата прави следните изменения 
и допълнения : 

1.Чл.38., т.8 била : “Издаване на удостоверение за наследници – 5 лв. ” става:      “ Издаване на 
удостоверение за наследници:  

 обикновена услуга – 5 лв. 
 експресна услуга – 10 лв.” 

2.Чл.38., т.10 била : “Издаване на удостоверение за родствени връзки ” става:  “ Издаване на 
удостоверение за съпруг /а и родствени връзки ” 
3.Чл.38., т.11 била : “Издаване на  удостоверение  за идентичност  на имената на едно лице 
”става:  
“ Издаване на  удостоверение  за идентичност  на лице с различни имена ” 
4.Чл.38., т.12 била : “Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване  на 
граждански брак с чужденец в чужбина ” става:   “ Издаване на удостоверение за сключване на 
брак от български гражданин в чужбина ” 

   5. В Чл.38., т.20 се отменя. 
6. Чл.38., т.22 била : “Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на 
чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без  гражданство ” става:            
 “ Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението ” 
7. Чл.38., т.24 била : “Издаване на удостоверение  за родителски права ” става:       “ Издаване на 
удостоверение  за правно ограничение ” 

   8. В Чл.38., т.26 и т.27 се отменят. 
   9. В Чл.38 се създава нова точка 29: 
           “ Издаване на удостоверение за родени от майката деца – 5 лв.” 
  10. В Чл.38 се създава нова точка 30: 
           “ Издаване на препис от семеен регистър воден до 1978 г. - 5лв.” 
  11. В Чл.38 се създава нова точка 31: 
           “ Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница 
от семеен регистър на населението – 5 лв.” 
  12. В Чл.38 се създава нова точка 32: 
“ Издаване на  удостоверение  за семейно положение, съпруг /а и деца – 5 лв.” 
  13. В Чл.38 се създава нова точка 33: 
 “  Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за 
обстоятелствена проверка :  

 Обикновена услуга – 10 лв. за 1 брой молба-декларация  
 Бърза услуга – 20 лв. за 1 брой молба-декларация 
 Експресна услуга – 30 за 1 брой молба-декларация – само при възможност по преценка на 

длъжностното лице ” 
14. В Чл.39., ал.1, т.1 се отменя. 
15. Чл.39., ал.1, т.2 била : “Издаване на удостоверение за удостоверение за  данни, декларирани по 
Закона за местните данъци и такси ” става: “ Издаване на документи от значение за признаване, 
упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси ” 
16. Чл.39., ал.1, т.6 била : “Издаване на  удостоверение за платен данък върху наследството ” 
става:           “ Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство ” 
17. В Чл.39., ал.1, т.10 се отменя. 
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18. Чл.39., ал.1, т.12 била : “Такса за предоставяне на информация на Частен съдебен изпълнител 
за лица длъжници по изпълнителни дела ” става: “ Предоставяне на данъчна и осигурителна 
информация ” 
19. В Чл.39., ал.1, т.11, т.13, т.14, т.15, т.16, т.17 и т.18 се отменят. 
20. В Чл.40., т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 се отменят. 
 21.Чл.40., т.9 била : “Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост ” 
става:  “ Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска 
собственост ” 
 22.  В Чл.40., т.10, т.11, т.12, т.13 и т.14се отменят. 
 23.  Чл.40., т.15 била : “Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими  имоти ” 
става:  “ Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска 
собственост ” 
 24. Чл.40., т.16 била : “Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за 
недвижими имоти - общинска собственост ” става: “ Издаване на удостоверение за наличие или 
липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти ” 
25.  В Чл.40., т.17 и т.18 се отменят. 
26.  Чл.40., т.19 била : “Издаване на удостоверение за отписан (деактуван)  или за възстановен 
общински имот ” става:   “ Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за 
имотите - общинска собственост,   или за възстановен общински имот ” 
27.  В Чл.40., т.20, т.21, т.22 и т.23 се отменят. 
28.  В Чл.40 се създава нова точка 24: 
         “ Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните 
отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове -5 лв.” 
29.  В Чл.40 се създава нова точка 25: 
         “ Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение – 5 лв.” 
 30.  В Чл.40 се създава нова точка 26: 
         “ Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна 
собственост – 5 лв.” 
 31.  В Чл.40 се създава нова точка 27: 
         “ Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници - 20 лв. за един автомобил.” 
 32.  В Чл.40 се създава нова точка 28: 
         “ Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и 
използване на улеснения при паркиране – Без такса.” 
 33.  В Чл.41., т.1 и т.2 се отменят. 
 34.  Чл.41, т.3 била : “Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър ” 
става: 
  “ Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър ” 
 35. Чл.41, т.4 била : “Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност ” става:         
 “  Издаване на разрешение за преместване на растителност ” 
 36. Чл.41, т.5 била : “Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга издаване на 
удостоверения на водачите ” става: “ Такса за издаване на регистрационен талон на ППС с 
животинска тяга ” 
 37. Чл.41, т.7 била : “Регистрация на пчелни семейства ” става:   “ Регистрация на собственици на 
пчели и пчелни семейства ( извършва се от кметствата ) – Без такса.” 
 38.Чл.41, т.8  била : “Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 
” става: “ Маркиране на дървесина, добита извън горските територии ” 
 39. Чл.41, т.9 била : “Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка 
лози в селскостопанските земи ” става: “ Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 
дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи ” 
40. В Чл.41, т.10 изменя цената от “5 лв” на “Без такса”. 
41. В Чл.41, т.13 се отменя. 
42.Чл.41, т.14 била : “Издаване на Позволително за ползване на лечебни растения - събиране на 
билки и преработването им, събиране на генетичен материал – 5лв” става:  “ Издаване на 
позволително за ползване на лечебни растения – 10 лв.” 
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43.Чл.41, т.15  била : “Издаване на удостоверения за частна ветеринарно - медицинска практика ” 
става: “ Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за 
упражняване на частна ветеринарномедицинска практика ” 
44. В Чл.41, т.16 се отменя. 
45. Чл.41, т.17 била : “Издаване на превозен билет ” става: “ Издаване на превозен билет за 
транспортиране на добита дървесина извън горските територии” 
 46. В Чл.41, т.18 се отменя. 
 47.  В Чл.41 се създава нова точка 19: 
     “ Издаване на разрешително за ползване на воден обект – 250 лв.” 
48. Чл.41 се създава нова точка 20: 
     “ За продължаване срока на разрешителното за ползване на воден обект – 100 лв.” 
49. В Чл.41 се създава нова точка 21: 
     “ Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък – 3 лв.” 
50. В Чл.41 се създава нова точка 22: 
      “ Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на  земеделски 
производители в областната дирекция "Земеделие" – 5 лв.” 
51. В Чл.41 се създава нова точка 23: 
      “ Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с 
историческо значение – 5 лв.” 
52. В Чл.41 се създава нова точка 24: 
     “ Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата 
инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване  с оглед на 
функционалното предназначение и правилната им експлоатация  - Без такса.” 
53. В Чл.41 се създава нова точка 25: 
     “ Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар – 10 лв.” 
54. В Чл.41 се създава нова точка 26: 
     “ Приемане и обработване на искания и жалби,  свързани с възстановяване на собствеността 
върху земи в и извън границите на урбанизираните територии – Без такса” 
55. В Чл.41 се създава нова точка 27: 
    “ Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от 
граждани, с предоставено право на ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи– Без такса” 
56. В Чл.41 се създава нова точка 28: 
    “ Приемане и обработване на искания и жалби,  свързани с оценка на сгради и подобрения върху 
земи в  и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ– Без такса” 
57.  В Чл.42., т.1 услугите : 

  Издаване на удостоверение за удължено работно време на търговски обекти  
 За категоризация  на средства за подслон и места за настаняване 
 Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект 
  За издаване на разрешение за  амбулантна търговия  

 се отменят. 
58. В Чл.42., т.2 била : “За издаване на разрешение за поставяне на РИН ( Рекламно – 
информационни носители) и РИЕ (Рекламно – информационни елементи ) на общински терени ” 
става:    “ За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ (Рекламно – информационни елементи ) 
” 
 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 
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6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров Отсъства 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 
 
По седма точка:  
Издаване на разрешения за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.                
 
Взеха отношение: Димитър Митов, Петър Димитров, Наташа Младенова, Йордан Йорданов, Георги 
Ценов, Цеко Цеков, Цветана Живкова, Славчо Славчев. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 112 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.46, ал.1, т.2 и чл.52 ал.1, т.3 от 
Закона за водите  

РЕШИ: 
Кмета на Община Брусарци издава  разрешителни за ползване на водните обекти – публична 
общинска собственост, за аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок до приключване 
на срока на действие на договора за концесия, при спазване на следните условия: 
  1. Забранява се източването на язовира с цел улов на риба или по други съображения, 
без предварително писмено уведомяване и разрешение от кмета на общината и Басейнова 
дирекция – Плевен. 
 2. Да се осъществява оптимално дейността възпроизводството на аквакултури 
(хранене и здравословна състояние на шарановите риби), с цел предотвратяване на 
негативен ефект върху водните екосистеми. 
 3. Да се извършва мониторинг на екологичното състояние на повърхностните води, 
като се вземат 1/един/ път годишно, през летния сезон водни проби за определяне качеството 
на водите от язовира. Пробонабирането да се извършва в района на водовземното 
съоръжение на основния изпускател, на ½ от дълбочината на водата по следните показатели : 
 • разтворен кислород (O2 ); 
 • водороден показател (pH); 
 • биохимична потребност от кислород (БПН5); 
 • общ фосфор (Р); 
 • нитрити (NO2); 
 • амониеви йони общо (NH4); 
 • нейонизиран амоняк (NH3); 
 • неразтворени вещества (НВ),  
в съответствие с изискванията на чл.1, т.1 буква „б” и чл.2, т.1 от Наредба № 4/20.10.200г. 
(ДВ, бр.88/2000г.) за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови 
организми и съгласно чл.61, ал.1, т.1 и чл.79 от наредба № 5/23.04.2007г. (ДВ, бр.44/2007г.) за 
мониторинг на водите. 
 4. Изследванията на повърхностните води, съгласно горните показатели да се 
извършват от акредитирана лаборатория и да се представян в Общинска администрация 
Брусарци с копие до Басейнова дирекция – Плевен в срок до 15 дни от изготвянето на 
анализа.  
 5. да се осигурява вода за напояване на поливни площи в съответствие с условията в 
представеното актуално разрешително за водовземане и при наличие на полезен воден обем в 
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язовира – над технологичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за 
контрола върху качеството на водите, обитавани от риби. 
 6. Да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирните стени и 
съоръженията към тях и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, 
като се информират своевременно компетентните органи: Басейнова дирекция – Плевен и 
ОУ „ПБЗН” Монтана. 
 7. Да се поддържа нормална проводимост на трасето на преливника и речното русло на 
разстояние до 500м. от язовирната стена. 
 8. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на висока вълна, както 
и при опасност от авария или при извършване на ремонтни работи, ползвателя предприема 
мерки за нейното безпрепятствено провеждане /отстраняване на аварии/ и за ограничаване 
на риска за хора, материални ценности и околна среда и незабавно уведомява собственика, 
Басейнова дирекция – Плевен органите на местно самоуправление и структурите на ОУ 
„ПБЗН” Монтана. 
 9. При необходимост от прилагане на специфични методи за рибовъдство да се 
уведомяват предварително Басейнова дирекция – Плевен и собственикът Община Брусарци, 
като се представя за съгласуване обяснителна записка с приложени „мерки” за недопускане 
на замърсяване на водите и принадлежащите земи на водохранилищата. 
 10. Да се организира извършването на хидрологичен мониторинг чрез изграждане 
минимум на един водомерен /нивомерен/ пост, като данните от отчета на водното ниво и 
завирения обем на водата в язовирната чаша се нанасят ежедневно в специална книга 
/дневник/, която да се съхранява на обекта и предоставя на компетентните органи при 
поискване. На видно място в книгата да са записани основните технически параметри на 
язовирната стена и съоръженията, включително основен изпускател и преливник, както и 
котата на преливния ръб. Срок: до шест месеца от началния срок на действие на 
разрешителното. 
 11. Да се осигурява подаването на минимално водно количество, необходимо за 
функциониране на екосистемите в коритото на реката след язовирната стена. 
 12. Режим на риболов, съгласно Закона за рибарство и аквакултурите.  
 
 2.На основание чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и във връзка с чл.8, ал.1, т.1б и 
ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната 
среда и водите Общински съвет Брусарци реши: 

Допълва чл.41 /Цени на административни услуги, извършвани от отдел „Екология и 
земеделие”/ от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Брусарци, като създава:  
т.19 – Издаване на разрешително за ползване на воден обект – такса 250лв.;  
т.20 – За продължаване срока на разрешителното за ползване на воден обект – такса 100лв. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
 
По осма точка:  
Приемане на решение от Общински съвет Брусарци за разкриване на социална услуга в 
общността – „Център за обществена  подкрепа”,  държавно-делегирана дейност.             
 
Взеха отношение:. Георги Ценов, Цветана Живкова, Наташа Младенова, Валентин Василев, 
Славчо Славчев. 
 
Общинският съвет прие:  

РЕШЕНИЕ № 113 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 ал.1 т.2 от Закона за 
социално подпомагане, Общински съвет Брусарци 
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1. Дава съгласие за откриване от 01.04.2013 г. на нова социална услуга в общността – 

Център за обществена подкрепа, като делегирана от държавата дейност, с капацитет – 20 /двадесет/ 
потребители и обща численост на персонала 4 /четири/ заети лица, в съответствие с Методиката за 
определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 
общността, одобрена със заповед № РД 01-475 / 23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната 
политика. 

2. Социалната услуга Център за обществена подкрепа се предоставя в общински имот, 
частна общинска собственост, представляващ нежилищна сграда, находяща се в гр.Брусарци, 
ул.”Георги Трайков” №20, АОС №14 / 21.05.2001 г., урегулиран в парцел ІІ-42 и ІІІ-26  - 
помещенията на втория етаж. 

3. Задължава кмета на Община Брусарци в 7-дневен срок от влизане в сила на 
настоящото решение да предостави на Директора на Регионална дирекция за социално 
подпомагане–Монтана, следните документи за изготвяне на предложение по реда на чл.36в ал.1 от 
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане: 

- Решение на Общински съвет Брусарци за разкриване на нова социална услуга-Център 
за обществена подкрепа. 

- Копия от документите за собственост на сградата, където се предоставя социалната 
услуга. 

4. Възлага на кмета на Община Брусарци да включи социалната услуга по т.1 в проекта 
за бюджет на Община Брусарци за 2013 г., съгласно указанията на Министерството на финансите 
за изготвяне на предложенията на общините за пранираните разходи в държавния бюджет за 2013 
г., в частта за делегирани дейности. 
 
Гласували: 
 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров Отсъства 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 
 
По девета точка:  
Приемане на Общинска стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/ в Община Брусарци. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 114 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на Националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, Общински съвет 
Брусарци 
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РЕШИ: 
Приема Общинска стратегия за интегриране на ромите в Община Брусарци 2012-

2020г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
 
По десета точка:  
Пререгистрация на създаденото на доброволно формирование, за предотвратяване на бедствия, 
аварии и пожари на територията на Община Брусарци.       
 
Взеха отношение: Димитър Митов. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 115 
 

На основание чл. 21 ал.23 от ЗМСМА и чл.41 от Закона за защита при бедствия  
РЕШИ: 

Възлага на Кмета на общината да създаде  доброволно формирование за защита при бедствия 
на територията на община Брусарци  с числен състав 10 души доброволци 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
 
По единадесета точка:  
Предоставяне за безвъзмездно управление на имот общинска собственост на Областно 
управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана – Пожарен участък 
Брусарци. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 116 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и 
чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  

 РЕШИ: 
1. Отменя Решение № 246 от Протокол № 37/28.10.2010г. сградата на Пожарен участък 
Брусарци е предоставена за безвъзмездно управление за срок от пет години на Областна 
дирекция на МВР Монтана. 
2. Предоставя на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 
Монтана със седалище и адрес гр.Монтана ул. „Искър” № 24 Пожарен участък гр.Брусарци 
за безвъзмездно управление за срок от пет години на имот общинска собственост, описан в 
АОС № 201/15.11.2004г., а именно: 
 - Дворно място от 1400кв.м., съставляващо УПИ ІІІ, кв.1а по регулационния план на 
гр.Брусарци 
 - Масивна едноетажна сграда „Пожарно депо” – ЗП 208 кв.м.  
 
Гласували: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 



 21/21 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров Отсъства 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 15:15ч. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)                    

          (А. Борисова)                                                          (К. Додева 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: 

Ангелина Борисова,  
Техн. сътрудник Общински съвет 

 
 
 


