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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-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 

Препис-извлечение! 
  

П Р О Т О К О Л  
№ 28 

 

Днес, 09.09.2012 г. от 11:00 ч. 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 - отсъства 
6. Георги Димитров Ценов 
7. Деми Борисов Димитров  
8. Димитър Маринов Митов  
9. Димитър Цветанов Димитров 
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 Арсенова Владиславова – Секретар на Община Брусарци 
      Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция „АИО и ФСД” 
      Кмет с. Крива бара - Петър Борисов Спасов ; 

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 - Цеко Живков Цеков- отсъства; 

      Кметски наместник Киселево - Галя Василева Иванова 
      Костадинка Бобева Петрова -  Гл. експерт „ОЗ и ЗН” 

Диана Иванова – Директор на  ОУ „П.К. Яворов” с. Крива бара; 
      Иванка Иванова – Директор на ОУ „П.Р. Славейков” с. Василовци 
      Жулиета Цветанова – Учител в ОДЗ „Синчец”-гр. Брусарци   
      Кметски наместник Киселево - Галя Василева Иванова 

 
КАТЯ ДОДЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Открива сесията на Общински 
съвет Брусарци. В залата присъства необходимият брой общински съветници.  
 
Катя Додева: Колеги, 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 - 11.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 
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Заседанието се проведе при следния 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Кандидатстване на Община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 
       Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет Община Брусарци   
 
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци. относно: 
Участие на църковно настоятелство при православен храм „Св. Николай” с. Дондуково, 
община Брусарци в процедура за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г. 
       Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет Община Брусарци   
 
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци. относно: 
Участие на църковно настоятелство при православен храм „Св. Николай” с. Буковец, 
община Брусарци в процедура за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г. 
       Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет Община Брусарци    
 
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища 
на Община Брусарци за учебната 2013/2014 година. 
       Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт „ОЗ и ЗН”  
 
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци. относно: 
Предложение  за  закриване на Целодневна група за деца от 3 до 6 години в детска градина 
в село Смирненски – филиал  на ОДЗ “Синчец” гр.Брусарци или формиране на полудневна 
група в детската градина с минимум 6 деца 
       Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт „ОЗ и ЗН”  
 
6. ПИТАНИЯ 
 
По първа точка:  
Кандидатстване на Община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 
 
ВЛИЗА: ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Наташа Михайлова, Деми Димитров, Петър 
Димитров, Огнян Йорданов, Йордан Йорданов, Валентин Василев, Димитър Митов, Георги 
Ценов. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 196 
 
На основание чл. 21, ал.(1), т.23 от  ЗМСМА Общински съвет град Брусарци 
 

Р Е Ш И: 
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1. Дава съгласие Община Брусарци да кандидатства за безвъзмездно финансиране по мярка 
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013г с инвестиционен проект: 
„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара – II етап, с. 
Смирненски, с. Буковец и с. Княжева махала община Брусарци”,   включващ подобектите: 

 „ Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа – II-ри етап с. Крива бара, община 
Брусарци” 

 „ Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Смирненски, община Брусарци” 
 „ Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Буковец, община Брусарци” 
 „ Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Княжева махала, община 

Брусарци” 
         
2. Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическите цели и приоритети, 
заложени в Общинския план за развитие на Община Брусарци 2007 – 2013 г.; 
 
3. Възлага на Кмета на Община Брусарци да извърши необходимите действия по 
подготовката и представянето на проектното предложение. 
 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По втора точка:  
Участие на църковно настоятелство при православен храм „Св. Николай” с. Дондуково, 
община Брусарци в процедура за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г. 
 
Взеха отношение: Димитър Митов, Цветана Живкова. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 197 
 

          На основание чл. 21, ал.(1), т.23 от  ЗМСМА Общински съвет  Брусарци 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Декларира, че дейностите предвидени в инвестиционния  проект за ремонт на 
църквата, изграждането на нова ограда и вертикална планировка на православен 
храм „Св. Николай” с. Дондуково, община Брусарци отговарят и съответстват на 
приоритетите на Плана за развитие на общината. 

 
2. Подкрепя и възлага на Кмета на общината, да съдейства на църковното 

настоятелство при православен храм „Св. Николай” с. Дондуково,община Брусарци  
при подготовката на необходимите документи на инвестиционния проект за 
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони  за 
периода 2007-2013 г. 
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Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
 
По трета точка:  
Участие на църковно настоятелство при православен храм „Св. Николай” с. Буковец, 
община Брусарци в процедура за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 198 
 
          На основание чл. 21, ал.(1), т.23 от  ЗМСМА Общински съвет  Брусарци 
 

Р Е Ш И: 
 

3. Декларира, че дейностите предвидени в инвестиционния  проект за ремонт на 
църквата, изграждането на нова ограда и вертикална планировка на православен 
храм „Св. Николай” с.Буковец, община Брусарци отговарят и съответстват на 
приоритетите на Плана за развитие на общината. 

 
4. Подкрепя и възлага на Кмета на общината, да съдейства на църковното 

настоятелство при православен храм „Св. Николай” с. Буковец,община Брусарци  
при подготовката на необходимите документи на инвестиционния проект за 
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони  за 
периода 2007-2013 г. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По четвърта точка:  
Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети  паралелки в общинските училища 
на Община Брусарци за учебната 2013/2014 година. 
Взеха отношение: Асен Арсенов, Катя Додева, Цветана Живкова, Диана Иванова, Петър 
Спасов, Иванка Иванова, Наташа Михайлова, Бойка Христова, Петър Димитров, 
Костадинка Бобева,  Валентин Василев, Йордан Йорданов, Димитър Митов, Валери 
Тодоров. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 199 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.18 и чл.26, ал.1 от Закона за 
общинските бюджети, чл.11 и чл.11а от Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне 
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини 
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и обслужващите звена и във връзка с обезпечаване на учебния процес през учебната 
2013/2014г. Общински съвет Брусарци 

РЕШИ: 
 
 Утвърждава за учебната 2013/2014г. следните маломерни и слети паралелки по 
училищата на територията на общината, както следва: 
 

1.ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци 
І клас – 15 ученици при норматив 16  
ІІ клас – 15 ученици при норматив 16   
ІІІ клас – 8 ученици при норматив 16 
ІV клас – 12 ученици при норматив 16 
V клас – 11 ученици при норматив 18   
VІ клас – 13 ученици при норматив 18   
VІІ клас – 11 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 10 ученици при норматив 18   
 
2. ОУ “П.К.Яворов” с.Крива бара 
І клас – 11 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 7 ученици при норматив 16 
ІІІ клас – 10 ученици при норматив 16 
ІV клас – 11 ученици при норматив 16 
V клас – 10 ученици при норматив 18 
VІ клас – 10 ученици при норматив 18 
VІІ клас – 6 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 5 ученици при норматив 18 
 - слята паралелка VІІ  - VІІІ клас – 11  
 
3. СОУ “Христо Ботев” гр.Брусарци 
І клас – 14 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 15 ученици при норматив 16 
ІІІ клас – 14 ученици при норматив 16  
ІV клас – 14 ученици при норматив 16 
VІІІ клас – 17 ученици при норматив 18 
ІХ клас – 14 ученици при норматив 18 
ХІ клас – 16 ученици при норматив 18 
 
 2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените 
по единни разходни стандарти за периода Септември – Декември 2013г. в размер на 
10 047,99лв. ще бъдат осигурени от бюджета на общината и от собствени приходи на 
училищата.  
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев Отсъства 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 
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7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

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 

Приема се 
 
По пета точка:  
Предложение    за   закриване  на  Целодневна  група  за деца от 3 до 6 години в  детска 
градина в село Смирненски – филиал  на ОДЗ “Синчец” гр.Брусарци или формиране на 
полудневна група в детската градина с минимум 6 деца  
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Бойка Христова, Жулиета Цветанова, Наташа 
Михайлова, Катя Додева, Лилия Петрова, Димитър Димитров, Асен Арсенов, Йордан 
Йорданов, Георги Ценов, Петър Димитров, Димитър Митов, Валентин Василев, 
Костадинка Бобева,Славчо Славчев. 
 
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за изменение на проекта за 
решение. 
 
По време на дебатите постъпи предложение от Цветана Живкова за прекратяване на 
разискванията.  
 
Гласували предложението за прекратяване на дебатите : 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
ПРИЕМА СЕ 
 
Катя Додева подложи на гласуване проектите за решение по поредността предложена от 
вносителя. 

На основание чл.21, ал.1, т.23  във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и  чл. 10, ал. 5 от ЗНП 
и чл. 15, ал.1 и ал.3 от ППЗНП,  чл.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя 
на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена Общински съвет Брусарци 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № 1 
 

I. Закрива Целодневна група в детска градина с. Смирненски – Филиал на ОДЗ 
„Синчец”, поради липса на необходимия брой деца  за сформиране на една група, 
считано от 15.09.2013г. 

 
II. На децата от групата в с.Смирненски да бъде осигурен безплатен транспорт до ОДЗ 

„Синчец” гр.Брусарци. 
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III. Упълномощава кмета на община Брусарци да предприеме съответните действия за 
закриване на Целодневна група за деца от 3 до 6 години в детска градина 
с.Смирненски – филиал на ОДЗ „Синчец” гр.Брусарци  

 
Гласували проект за решение № 1 : 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  3, “против” – 5 “въздържал се” -  4; 
НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Предложеният проект за решение №2 бе подложен на гласуване и 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 200 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23  във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и  чл. 10, ал. 5 от ЗНП 
и чл. 15, ал.1 и ал.3 от ППЗНП,  чл.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя 
на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена Общински съвет Брусарци 

РЕШИ: 
1. Формира полудневна група с минимум 6 деца в детската градина в с. Смирненски – 

Филиал на ОДЗ „Синчец”, поради липса на необходимия брой деца  за сформиране на 
целодневна група, считано от 15.09.2013г. 

 
2. Упълномощава кмета на община Брусарци да предприеме съответните действия за 

формиране на полудневна група за деца от 3 до 6 години в детска градина с.Смирненски – 
филиал на ОДЗ „Синчец” гр.Брусарци  

 
 
Гласували предложението : 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  7, “против” – 2 “въздържал се” -  3; 
Приема се 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:50ч. 

 
 
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (ПП)                    

          (А. Борисова)                                                          (К. Додева) 
 
 
 

Изготвил: 
Ангелина Борисова,  
Техн. сътрудник Общински съвет 


