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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  
№ 29 

 

Днес, 27.09.2013 г. от 14:30 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  
6. Георги Димитров Ценов 
7. Деми Борисов Димитров  
8. Димитър Маринов Митов  
9. Димитър Цветанов Димитров 
10. Йордан Владиславов Йорданов  
11. Лилия Владимирова Петрова- отсъства 
12. Славчо Кирилов Славчев - отсъства 
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; 

      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- отсъства; 
Кмет с. Смирненски – Бойка Георгиева Христова; 
Кметски наместник Буковец - Кръсто Цаков Георгиев; 
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” 
      Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД И К” 
      Ирена Огнянова Иванова - Ст. Експерт ”Земеделие и екология” 
      Андриян Младенов Тодоров – Социален работник   

Поля Рангелова Петрова – Главен счетоводител 
Дафина Крумова Оникова – Ст. Специалист „Бюджет и финанси” 
Петрана Йорданова Велкова – Директор на ОДЗ „Синчец” гр. Брусарци 

      Ирина Величкова Велкова – Директор на ЦГД „Детелина” с. Василовци 
Зорница Славчова Найденова – Директор на ЦДГ „Мечо пух” с. Крива бара 
Диана Иванова – Директор на  ОУ „П.К. Яворов” с. Крива бара; 

      Иванка Иванова – Директор на ОУ „П.Р. Славейков” с. Василовци 
       

 
КАТЯ ДОДЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Открива сесията на Общински съвет 
Брусарци. В залата присъства необходимият брой общински съветници. Колеги, на заседанието на 
постоянните комисии, съгласно чл.54, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС 
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Брусарци са допуснати в дневния ред три извънредни докладни записки като т.9, т.10 и т. 11 преди 
точка „Питания”, както следва: 
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Издаване 
на запис на заповед от Община Брусарци в полза на Министерство на регионалното развитие, 
Управляващ орган на Оперативнапрограма „Регионално развитие” – Главна дирекция 
„Програмиране на  регионалното развитие”, обезпечаваща авансовото плащане по договор № 
BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г. по Оперативна програма„Регионално  развитие” 
/ОПРР/ за проект  “Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на 
наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община 
Брусарци, област Монтана” 
          Докладва: инж. Петър Димитров - Зам. Кмет на Община Брусарци 
 
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Прием на 
децата ненавършили 3 годишна възраст  в Целодневните  детски градини в селата Крива бара и 
Василовци 
         Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт „ОЗ и ЗН” 
 
3. 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 срок от 10 /десет/ стопански години. 
         Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Ст. Експерт ”Земеделие и екология” 
 
Катя Додева: Колеги, давам думата за разисквания и  предложения  към предложения  дневния ред?  
Не се направиха предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен ред. 
 
Предложението за Дневния ред беше гласувано: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 11.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 
 
Заседанието се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Отдаване 
под наем на част от имот публична общинска собственост. 
       Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД И К” 
 
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Одобряване на бюджетна прогноза на Община Брусарци за периода 2014-2016 година за местни 
дейности 

Докладва: Ирена Янакиева Иванова - Директор дирекция „АИО и ФСД” 
 
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Приемане 
на Наредбата за управление на общинските пътища                         
        Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт „ОЗ и ЗН”  
 
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Изменение 
и допълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни 
животни за лични нужди на територията на община Брусарци”, приета с Решение № 77, 
Протокол № 11 от 29.06.2012 г. 
        Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Ст. Експерт ”Земеделие и екология” 
 
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Приемане 
на „Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Брусарци 2007-2013” 
       Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник   
 
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци с относно: Приемане 
на „Актуализиран общински план за развитие на Община Брусарци за периода 2007-2013 г.” 
       Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник   
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7. 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”  
 
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Приемане 
на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Евстати Димитров Младенов от 
гр.Брусарци. 
       Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник   
 
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Издаване 
на запис на заповед от Община Брусарци в полза на Министерство на регионалното развитие, 
Управляващ орган на Оперативнапрограма „Регионално развитие” – Главна дирекция 
„Програмиране на  регионалното развитие”, обезпечаваща авансовото плащане по договор № 
BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г. по Оперативна програма„Регионално  развитие” 
/ОПРР/ за проект  “Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на 
наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община 
Брусарци, област Монтана” 
          Докладва: инж. Петър Димитров - Зам. Кмет на Община Брусарци 
 
10. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Прием на 
децата ненавършили 3 годишна възраст  в Целодневните  детски градини в селата Крива бара и 
Василовци 
         Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт „ОЗ и ЗН” 
 
11. 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 срок от 10 /десет/ стопански години. 
         Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Ст. Експерт ”Земеделие и екология” 
 
12. ПИТАНИЯ 
 
 
По първа точка:  
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост. 
Взеха отношение : Валентин Василев, Йордан Йорданов  
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 201 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост, ОбС гр.Брусарци 

Р Е Ш И : 
 

         1.Открива процедура за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична 
общинска собственост, а именно : помещение с площ 13 кв.м., находящо се на първия етаж в 
Административната сграда на Кметство с. Василовци, общ.Брусарци, описан в АОС №18/23.08.2001 
г., за разполагане на телекомуникационни съоръжения, както и правото за разполагане на антенни 
мачти с антени и друго телекомуникационно оборудване на покрива на същата тази сграда, съгласно 
приложена схема, с начална тръжна месечна наемна цена 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/. 
         2. Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура по отдаване под наем  чрез 
публично оповестен търг. 
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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 За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова Отсъства 

12. Славчо Кирилов Славчев Отсъства 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
По втора точка:  
Одобряване на бюджетна прогноза на Община Брусарци за периода 2014-2016 година за местни 
дейности. 
 
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Цветана Живкова. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 202 
 

          На основание чл. 21, ал.(1), т.12 от  ЗМСМА Общински съвет  Брусарци 
 

Р Е Ш И: 
 

          Одобрява бюджетната прогноза на Община Брусарци за периода 2014-2016 година за 
местни дейности, съгласно приложение № 1 „Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на 
постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности”. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 11.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По трета точка:  
Приемане на Наредбата за управление на общинските пътища                         
 
ИЗЛИЗА ДЕМИ ДИМИТРОВ 
 
 
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Цветана Живкова, Наташа Михайлова, Валентин Василев, 
Петър Димитров, Бойка Христова. 
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Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 203 
 
 
          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.23 и чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата  
Общински съвет Брусарци реши: 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя Наредба за управление на общинските пътища, приета с  решение № 74 от 
24.09.2008 г., Протокол №13 на Общински съвет Брусарци  

2. Приема Наредба за управление на общинските пътища 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 10.  
Гласували : “за” –  10, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По четвърта точка:  
Изменение и допълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на 
продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци”, приета с Решение 
№ 77, Протокол № 11 от 29.06.2012 г. 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Вельо Велев, Георги Ценов. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 204 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
/ЗМСМА/, Общински съвет Брусарци 

 
РЕШИ: 

 
 В „Наредбата за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни за 
лични нужди на територията на община Брусарци” да се променят и допълват текстовете, както 
следва: 

 
1. В чл. 6, ал. 2 се добавя: 

 нова т. 9 „Буби – без ограничения, при условие, че се устройват на разстояние не по-малко от 
100 м. от административните сгради, училища, детски ясли и градини, и болнични заведения” и  

нова т. 10 „Всички останали животни, за които се изисква разрешение от РИОСВ /охлюви, 
калифорнийски червеи, земноводни, влечуги и др./” 

 
      2. В чл. 6, ал. 3 се добавя: 

нова т. 9 „Буби – без ограничения, при условие, че се устройват на разстояние не по-малко от 100 
м. от административните сгради, училища, детски ясли и градини, и болнични заведения” и  

нова т. 10 „Всички останали животни, за които се изисква разрешение от РИОСВ /охлюви, 
калифорнийски червеи, земноводни, влечуги и др./” 
      3. В чл. 7 се добавя: 

нова т. 9 „Буби – без ограничения, при условие, че се устройват на разстояние не по-малко от 100 
м. от административните сгради, училища, детски ясли и градини, и болнични заведения” и  

нова т. 10 „Всички останали животни, за които се изисква разрешение от РИОСВ /охлюви, 
калифорнийски червеи, земноводни, влечуги и др./” 
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      4. Създава се нов раздел ІІІ със следното съдържание: 
УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ 
Чл. 9, ал. 1. Фермите за отглеждане на калифорнийски червеи в регулацията на населените места 

трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. Собственици, които отглеждат калифорнийски червеи в личните си дворове, са длъжни да се 

съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-медицинските и 
санитарно-хигиенните изисквания. 

2. Отстояването на стопанските сгради за отглеждане на калифорнийски червеи в 
регулационните  граници на населените места, трябва да бъде не по-малко от: 

а/. Три /3/ метра от дворищно-регулационните. 
б/. Шест /6/ метра от жилищните сгради на съседните имоти. 
в/. Петдесет /50/ метра от административните сгради, училища, детски ясли и градини, и 

болнични заведения. 
3. При невъзможност за спазване на разстоянията по ал. 1, т. 2 е необходима нотариално заверена 

декларация за съгласие от съседите. 
Ал. 2. За производствената дейност да се използва само узрял, угнил биоразградим отпадък – 

оборски тор. 
Ал. 3. Оборския тор да не се съхранява на терена /дворното място/, когато фермата се намира в 

регулацията на населените места. 
Ал. 4. Угнилия оборски тор да се внася за храна на червеите само в периода на хранене и в 

количество, определено от квадратурата на фермата. 
     5. Раздел ІІІ става раздел ІV, като чл. 9 става чл. 10 и чл. 10 става чл. 11. 
     6. Раздел ІV става раздел V, като чл. 11 става чл. 12, чл. 12 става чл. 13, чл. 13 става чл. 14 и чл. 14 
става чл. 15. 
     7. Раздел V става раздел VІ, като чл. 15 става чл. 16 и чл .16 става чл. 17. 
     8. Раздел VІ става раздел VІІ, като чл. 17 става чл. 18, чл. 18 става чл. 19 и чл. 19 става чл. 20. 
     9. В ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ в § 1, т. 1 след думата „буби” се добавя „ калифорнийски 
червеи”. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 10.  
Гласували : “за” –  9, “против” – 0 “въздържал се” -  1; 
Приема се 

 
 
По пета точка:  
Приемане на „Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Брусарци 2007-
2013” 
 
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 205 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА и във връзка с чл.24 т.4 от Закона за регионално 

развитие Общински съвет Брусарци: 

РЕШИ: 
 

Приема „Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Брусарци 2007-2013”. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 10.  
Гласували : “за” –  10, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
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По шеста точка:  
Приемане на „Актуализиран общински план за развитие на Община Брусарци за периода 2007-
2013 г.” 
 
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 206 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл.38 ал.2 и ал.3 от ППЗРР 

Общински съвет Брусарци 

РЕШИ: 

Приема „Актуализиран общински план за развитие на община Брусарци за периода 2007-2013 г.” 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 10.  
Гласували : “за” –  10, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По седма точка:  
Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети  паралелки в общинските училища на 
Община Брусарци за учебната 2013/2014 година.   
 
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Димитър Митов, Костадинка Бобева, Наташа Михайлова, 
Цветана Живкова, Катя Додева, Вельо Велев, Асен Арсенов, Валентин Василев. 
 
По време на дебатите постъпи предложение от Йордан Йорданов за 10 мин. почивка. 
 

Катя Додева: Обявява 10 мин. почивка в 15:15ч. 
 
След направената почивка Катя Додева проверява за кворум в залата и дава думата за 
разисквания. 
 
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 207 
 

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 и обслужващите звена и 
във връзка с обезпечаване на учебния процес през учебната 2013/2014г. Общински съвет 
Брусарци 
 

РЕШИ: 

1. Отменя точки 1 и 2 от Решение № 199 от Протокол № 28/09.09.2013г. 
2. Утвърждава за учебната 2013/2014г. следните маломерни и слети паралелки в ОУ 
„П.Р.Славейков” с.Василовци и ОУ „П.К.Яворов” с Крива бара, както следва: 
 

1.ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци 
І клас – 15 ученици при норматив 16  
ІІ клас – 14 ученици при норматив 16   
ІІІ клас – 8 ученици при норматив 16 
ІV клас – 12 ученици при норматив 16 
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V клас – 11 ученици при норматив 18   
VІ клас – 13 ученици при норматив 18   
VІІ клас – 11 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 9 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 – 9 ученици при норматив 18 
VІІ клас – 6 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 5 ученици при норматив 18 
 - слята паралелка VІІ  - VІІІ клас – 11  
 
         2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
единни разходни стандарти за  2013г. в размер на 8 585,66лв. 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 За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров Отсъства 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова Отсъства 

12. Славчо Кирилов Славчев Отсъства 

13. Цветана Иванова Живкова Въздържал се 

Приема се 
 
По осма точка:  
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Евстати Димитров 
Младенов от гр.Брусарци. 
 
Взеха отношение: Валентин Василев, Андриян Тодоров, Георги Ценов, Йордан Йорданов, 
Димитър Митов, Цветана Живкова. 
 
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 208 
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На основание чл. 21 ал.1 г.23 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 600,00 /шестстотин/ лв. на Евстати Димитров Младенов от 
гр.Брусарци за покриване на разходи по оперативно и постоперативно лечение.  
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 10.  
Гласували : “за” –  4, “против” – 3 ,“въздържал се” -  3; 
 НЕ се приема  
 
По девета точка:  
Издаване на запис на заповед от Община Брусарци в полза на Министерство на регионалното 
развитие, Управляващ орган на Оперативнапрограма „Регионално развитие” – Главна 
дирекция „Програмиране на  регионалното развитие”, обезпечаваща авансовото плащане по 
договор № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г. по Оперативна програма„Регионално  
развитие” /ОПРР/ за проект  “Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване 
на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община 
Брусарци, област Монтана” 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Бойка Христова, Наташа Михайлова, Георги Ценов, 
Валентин Василев, Петър Димитров. 
 
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 209 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Договор за отпускане на безвъзмездна  финансова помощ  № BG161PO001/4.1-
04/2010/066 от 13.06.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ за проект 
“Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на 
територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област 
Монтана”.сключен между Община Брусарци и Министерство на регионалното развитие, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие”, във връзка с Искане за изменение на срока на 
договора чрез анекс , 
Общински съвет Брусарци 

                                                          РЕШИ: 
1.  Упълномощава  кмета  на  община  Брусарци  да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било 
характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя – 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие”, сумата: 290 930,70 лв, (двеста и деветдесет хиляди деветстотин и 
тридесет лева и седемдесет стотинки) . Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане 
– до 13.08.2014 г. по Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012 г. по Оперативна 
програма „Регионално развитие” /ОПРР/ за проект “Изграждане и укрепване на 
инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на 
регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана”. 
 

2. Възлага на кмета на Община Брусарци да подготви необходимите документи за 
удължаване с 6 (шест) месеца срокът на договор № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012 г. 
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по Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ за проект “Изграждане и укрепване на 
инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на 
регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана”. 
 
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 Отсъства 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова Отсъства 

12. Славчо Кирилов Славчев Отсъства 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
По десета точка:  
Прием на децата ненавършили 3 годишна възраст  в Целодневните  детски градини в селата 
Крива бара и Василовци 
 
Взеха отношение: Валентин Василев, Цветана Живкова.  
 
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 210 
 

На  основание  чл.21,  ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци 
 

РЕШИ: 
Разрешава приема на деца ненавършили 3 годишна възраст в Целодневните детски градини 

в селата Крива бара и с.Василовци, поради липса на открити яслени групи. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 10.  
Гласували : “за” –  10, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По единадесета точка:  
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския 
поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години. 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Наташа Михайлова. 
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Катя Додева дава думата за предложения относно избор на членове на тръжната комисия 
представители от Общински съвет Брусарци 
 
Йордан Йорданов  предлага Цветана Иванова Живкова и Вельо Цветанов Велев за членове на 
тръжната комисия. 
 
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 211 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, и Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд на община Брусарци Общински Съвет Брусарци 

 
РЕШИ: 

 
1. Одобрява разработените тръжни условия и проекто-договор за провеждане на публично 

оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – общинска 
собственост  /Приложения № 2 и  № 3/. 
 2. Определя срок за отдаване под наем на земеделски земи за десет стопански години 
считано от стопанската 2013-2014 г. 
 3. Възлага на Кмета на Община Брусарци да открие процедура по провеждане на 
публичен търг с явно 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 
които двама общински съветници. Единият от членовете на комисията задължително да бъде 
правоспособен юрист. 

5. Началната тръжна цена се определя съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за стопанисване 
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Брусарци. 

6. Размера на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена умножена по 
площта на имота. 

7. Стъпка за наддаване10% от началната тръжна цена. 
8. Възлага на Кмета на Общината в седемдневен 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. 

9. Избира за членове на тръжната комисия представители от Общински съвет Брусарци: 
Цветана Иванова Живкова и Вельо Цветанов Велев. 

 
Приложение: 
1.   Заявление от ЗП «Валентин Петров Василев» с вх. № СД-03-06-256/25.09.2013 г.  
2. Списък – извадки от ОПФ за имоти предложени на публичен търг. 
3. Проект на тръжни условия за провеждане на публично оповестен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост. 
4. Проекто-договор за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ. 

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

2. Валери Любенов Тодоров   За 
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3. Валентин Петров Василев   Заинтересована страна 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров Отсъства 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова Отсъства 

12. Славчо Кирилов Славчев Отсъства 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Валентин Василев не участва в гласуването и не взема отношение по време на 
дебатите, защото е заинтересована страна. 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16:19ч. 

 
 
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (ПП)                     

         (А. Борисова)                                                          (К. Додева) 
 
 

Изготвил: 
Ангелина Борисова,  
Техн. сътрудник Общински съвет 
 


