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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  

№ 47 
 

Днес, 28.11.2014 г. от 14:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се проведе  
редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха участие  12                               
общински съветници. 
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  
13. Цветана Иванова Живкова 

В заседанието взеха участие:  
Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци 
Наталия Руменова Димитрова - Зам.- кмет Община Брусарци; 
Петър Цветков Димитров - Зам.- кмет Община Брусарци; 

      Галина Арсенова Владиславова – Секретар на Община Брусарци 
      Кмет с. Василовци  – Огнян Иринов Йорданов; 
      Кмет с. Крива бара  – Петър Борисов Спасов; 

Кметски наместник Княжева махала– Николай Малинов Никитов; 
Кметски наместник Дъбова махала - Цеко Живков Цеков; 

      Емилия Асенова Иванова – Главен специалист „ОТС и Т” 
      Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт „ОЗ и ЗН” 
      Андриян Младенов Тодоров – Социален работник 
      Камен Трифонов Ценков – гост, гражданин на Община Брусарци 
       
       

КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: В залата присъстват 
необходимият брой общински съветници. Има кворум, откривам заседанието на Общински съвет 
Брусарци.  
На заседанието на ПК на основание чл.54 А, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в 
дневния ред бяха допуснати като т.5 и т. 6 преди т. Питания  две извънредни докладни записки, а 
именно: 
Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД, град Монтана на 15.12.2014г. 
          Докладва: инж. Петър Цветков Димитров – Зам.- кмет Община Брусарци 
и 
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 Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Владимир Ангелов 
Крумов от с. Крива бара. 
          Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник 
 
Давам думата за разисквания и коментари  по така предложения проект за дневен ред. 
 
Няма постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред. 
 
Дневният ред се подложи на гласуване с направените допълнения и се прие при следния вот:  
Гласували : 
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:  
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008, 170009 и части от 
имоти 170001, 170002, 170003 и 170004 в землището на с. Смирненски, обл.Монтана.  
      Емилия Асенова Иванова – Главен специалист „ОТС и Т” 
 
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП 
от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 
от ППЗСП, в община Брусарци за 2015 г. 
          Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник 
 
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. 
          Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт „ОЗ и ЗН” 
 
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Найден Крумов 
Найденов  от гр.Брусарци. 
          Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник 
 
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД, град Монтана на 15.12.2014г. 
          Докладва: инж. Петър Цветков Димитров – Зам.- кмет Община Брусарци 
 
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Владимир Ангелов 
Крумов от с. Крива бара. 
          Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник 
 
7. ПИТАНИЯ 
 
 

По първа точка:  
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008, 170009 и части от 
имоти 170001, 170002, 170003 и 170004 в землището на с. Смирненски, обл.Монтана 
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Взеха отношение: Цветана Живкова, Валентин Василев, Наташа Михайлова, Емилия Иванова, 
Георги Ценов, Деми Димитров, Йордан Йорданов, Петър Димитров 
 
Влиза Димитър Митов 
 
Цветана Живкова: Аз ще гласувам против, заявявам го отговорно. Имайки предвид положението 
на хората в Смирненски, от една страна, вода ги залива, а от другата страна, пясък ще им се 
гребе. Тези хора нито дадоха за колко години им е концесията, те си работят с държавата. 
Пътищата са разбити.  
 
Георги Ценов: Аз ще гласувам против, кариера знам какво е, кажете колко автомобила, колко 
машини, какъв прах ще се вдигне, какво чудо ще бъде през с. Смирненски да минат тези 
автомобили, големи автомобили 50 тона , големи багери. Това ще нанесе големи поражения. Ще 
се напукат къщите, ние  какво ще правим. Това е открит рудник, много е опасно, нужен е обходен 
път. Не може през селото да минат. 
 
Валентин Василев: Няма да се съобразяват с тонажа. 
 
Йордан Йорданов: Утре нас да ни обвиняват хората, че сме го гласували. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Няма други постъпили предложения за изменение и допълнение в проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 310 
 

На основание чл.21, ал.2 във вр.с член 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/ и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Брусарци 

 
                                                                       РЕШИ: 
 
Дава Разрешение за изработване на Подробен устройствен план в обхват поземлени  имоти  

за имоти № 170008, 170009 и части от имоти 170001, 170002, 170003 и 170004 в землището на 
с.Смирненски, обл.Монтана, местността ”Белия песък” с цел отреждане на имотите за „Кариера 
за добив на кварцови пясъци”, съгласно приложеното задание. 

Разрешението се издава на „Индустриални минерали БГ” ЕООД гр.София. 
Настоящото решение следва да се разгласи с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” – 3, “против” –3 “въздържал се” -  6; 
Не се приема 
 
По втора точка:  
Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП 
от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 
от ППЗСП, в община Брусарци за 2015 г. 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Андриян Тодоров, Наташа Михайлова, Деми Димитров, 
Йордан Йорданов, Асен Арсенов, Цеко Цеков, Димитър Митов, Петър Спасов. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 
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РЕШЕНИЕ № 311 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци 
                                           
                                                                        РЕШИ: 
 

Приема Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от 
безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от 
ППЗСП, в община Брусарци за 2015 г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” –0 “въздържал се” -  1; 
Приема се 
 
По трета точка  
Готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Димитър Митов, Костадинка Бобева. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 312 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  Общински съвет Брусарци  
 

Р Е Ш И:  
 

  Приема отчета за готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По четвърта точка  
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Найден Крумов 
Найденов  от гр.Брусарци  
 
Взеха отношение: Георги Ценов, Валентин Василев, Йордан Йорданов. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 313 
 

На основание чл. 21 ал.1 т.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 
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бюджета на община Брусарци”, в размер на 325,00 / триста двадесет и пет/ лв. на Найден Крумов 
Найденов от гр.Брусарци, за покриване на разходи по доболничен транспорт и  лечение.  
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  6, “против” –4 “въздържал се” -  2; 
Не се приема 
 
По пета точка  
Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД, град Монтана на 15.12.2014г. 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 314 
 

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7,  във вр. с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите 
и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет Брусарци 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Упълномощава за представител на Община Брусарци на Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 
Монтана на 15.12.2014г., кметът на Общината - Наташа Михайлова Младенова. 
 
2. При невъзможност Кметът на общината да участва в заседанието на на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД, град Монтана, което ще се проведе на 15.12.2014г. от 13:00 часа в сградата на Областна 
администрация Монтана, определя зам.-кметът на общината инж. Петър Цветков Димитров  да 
го представлява. 
 
3. Съгласува следната позиция на Община Брусарци по въпросите от дневния ред: 
3.1. Одобрява размера на бюджета на Асоциацията по ВиК Монтана формиран от вноските на 
държавата и общините, определени въз основа на процентното съотношение на гласовете им в 
Общото събрание. За община Брусарци е 2.55%. 
 

3.2. Одобрява определеният размер на вноската на държавата за бюджета за 2014 г. да е 2000лв. 
и съответно размера на вноската за членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. За Община Брусарци да е 
в размер на145.73лв. Внасянето на вноските от държавата и общините (членове ан асоциацията по 
Вик) става не по-късно от 2 месеца от приемане на бюджета, съгласно чл.19, ал. 3 от ПОДАВК. 
 

3.3. Одобрява определеният препоръчителен размер на вноската на държавата за проекта на 
бюджет за 2015 г. да е 10000лв. и съответно размера на вноската за членовете на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 
Монтана. За Община Брусарци е в размер на 728.57лв. Окончателното приемане на бюджета за 
2015г. ще се извърши на редовно заседание не по-късно от 60 дни след приемане на постановлеие за 
изпълнение на държавния бюджет за 2015г.,по чл.21, ал. 1 от ПОДАВК. 
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3.4. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към 
същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед 
запазване интереса на Община Брусарци.  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Писмо с Вх. № РД-02-06-854/14.11.2014г. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 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 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 За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
По шеста точка:  
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Владимир Ангелов 
Крумов от с. Крива бара. 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Наташа Михайлова, Димитър Митов, Петър Спасов, Деми 
Димитров, Андриян Тодоров, Асен Арсенов. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
По време на дебатите Цветана Живкова предложи  сумата да бъде в размер на 600лв. 
 
Катя Додева: Подложи предложението на гласуване. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 315 
 

На основание чл. 21 ал.1 т.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 
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община Брусарци”, в размер на 600,00 /шестотин лв./ на Владимир Ангелов Крумов от с.Крива 
бара, за покриване на разходи по оперативно и послеболнично  лечение.  
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По седма точка: Питания 
Валентин Василев: Има предявен интерес за наемане на общинска земя в с. Василовци. Какъв е 
реда? 
Наташа Михайлова отговори на поставеното питане. 
 
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри заседанието 
в 15:17. 

 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..                   
           (А. Борисова)                                                          (К. Додева) 
 


