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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  

№ 48 
 

Днес, 29.12.2014 г. от 11:00 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; 

      Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция «АИО и ФСД» 
      Кмет с. Василовци  – Огнян Иринов Йорданов; 
      Кмет с. Дондуково  – Румен Йосифов Савов; 

Кметски наместник Княжева махала– Николай Малинов Никитов; 
Кметски наместник Буковец – Кръсто Цаков Георгиев; 
Кметски наместник Киселево – Галя Иванова Василева; 

      Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт «Екология и земеделие» 
      Бистра Димитрова Борисова - Ст. експерт „ОС, ПСД и К” 
      Поля Рангелова Петрова – Главен счетоводител       
      Крумка Николова Нисторова – Младши специалист „ГРАО” – с. Крива бара 
       
      КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: В залата присъстват 
необходимият брой общински съветници. Има кворум, откривам заседанието на Общински съвет 
Брусарци. 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 и се прие при следния вот:  
Гласували : 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 10.  
Гласували : “за” –  10, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 

 
Заседанието се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2015 година 
          Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Ст. експерт „ОС, ПСД и К” 
 
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на План – сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейността „Чистота” и определяне на 
годишна стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване 
         Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция «АИО и ФСД» 
 
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на 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 № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 111 
/ 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци)                  
          Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция «АИО и ФСД» 
 
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приета Решение 22 от 
Протокол 5/12.02.2008г, изменена с Решение № 108 от Протокол № 16 / 22.01.2009г., изменена с 
Решение № 189 от Протокол 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол 
40/27.01.2011г., изменена и допълнена с Решение № 229от Протокол 33/19.12.2013г. на Общински 
Съвет Брусарци 
         Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция «АИО и ФСД 
 
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Изменение и допълнение в „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд” на Община Брусарци 
         Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт «Екология и земеделие» 
 
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Допускане на изменение на Подробния устройствен план за УПИ ХІ за „Потребителна 
кооперация” в кв.44, с.Василовци, общ.Брусарци.  
         Докладва: Емилия Асенова Иванова – Главен специалист „ОТС и Т”  
 
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Грантова схема BG04-
02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014          
         Докладва: инж. Петър Цветков Димитров – зам.-кмет на Община Брусарци 
 
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Отчет за изразходваните средства за командировки  за периода 01.01.2014г. -31.12.2014г. 
         Докладва: Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци 
 
9. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател на Общински съвет Брусарци:  
Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2014г. до  31.12.2014г. 
         Докладва: Катя Крумова Додева – Председател на Общински съвет Брусарци:  
 
10. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател на Общински съвет Брусарци:  
Приемане План за работа на Общински Съвет-Брусарци за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г          
         Докладва: Катя Крумова Додева – Председател на Общински съвет Брусарци:  
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11. ПИТАНИЯ 
 
 

По първа точка:  
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2015 година 
 
Влизат: Славчо Славчев и Деми Димитров 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Петър Димитров 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 316 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка,  ОбС  гр.Брусарци 
 

Р Е Ш И : 
 

         Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2015 година. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” – 11, “против” –0 “въздържал се” -  1; 
Приема се 
 
По втора точка:  
Приемане на План – сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейността „Чистота” и определяне на 
годишна стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване 
 
Излиза Деми Димитров 
  
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Ирена Иванова, Димитър Митов, Славчо Славчев, Петър 
Димитров, Наташа Михайлова, Цветана Живкова, Валентин Василев:  
 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 317 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните 
данъци и такси (ЗМДТ) 

РЕШИ: 
 

Приема План – сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейността „Чистота” и определяне на 
годишна стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1), обезвреждането 
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения (Приложение № 2) и чистота на териториите за 
обществено ползване (Приложение № 3). 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 
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2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров - 

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 Против 

Приема се 
 
По трета точка  
Приемане на 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 № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 111 
/ 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци)                  
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Влиза Деми Димитров 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 318 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 
нормативните актове и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет 
Брусарци  

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 № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, Изменена и допълнена с Решение № 111 / 30.10.2012 г. 
на ОбС – Брусарци), както следва: 

 
ГЛАВА ПЪРВА  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Чл. 12, ал.1, т. 1 се допълва с текста: „извършва се в срок, предвиден в съответните 

членове на тази наредба”. 
2. Чл. 12, ал. 1, т. 2 се отменя. 
3. Чл. 12, ал.1, т. 3 се допълва с текста: „извършва се в деня на заявяванетото”. 
4. В чл. 12, ал. 2 текстът: „Сроковете за извършване на услугите, които не са уредени в 

други закони са:” се изменя така: „Заплащането на услуга става, съобразно времето на 
предоставянето й”. 

5. Чл. 12, ал. 2, т. 1 се отменя. 
6. Чл. 12, ал. 2, т. 2 се отменя. 
7. Чл. 12, ал. 2, т. 3 се отменя. 
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8. Към чл. 12 се създава нова ал. 4 с текст: „Таксата (цената) на екпресната услуга е 
удвоения размер на таксата (цената) на обикновената услуга.” 

9. Към чл. 12 се създава нова ал. 5 с текст: „Община Брусарци предоставя комплексни 
услуги на гражданите и фирмите.”  

1. комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или 
повече административни структури. 

2. срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва: 
2.1. когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за 
изпълнение на всяка услуга.  

2.2. когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно 
изпълнение на отделните услуги времето за изпълнение се опрделя от услугата с най-
дълъг срок на изпълнение. 

3. цената на комплексната услуга се определя, като сбор от таксите (цените) на 
отдилните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената 
на куриерската услуга, ако се ползва такава. 

4. комплексните услуги  се заплащат на касата на община Брусарци и служебни 
се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга.” 

 
 
ГЛАВА ВТОРА 
МЕСТНИ ТАКСИ 
РАЗДЕЛ І. Такса за битови отпадъци 
1. Чл. 14, ал. 1 се отменя с Реш. № 108/25.02.2014г. на Административен съд – Монтана. 
2. Създава се нов чл. 14, ал. 2 със следния текст: „Таксата се определя в годишен размер за 

всяко населено място, с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за 
всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други; 

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените  места, предназначени за обществено ползване. ” 

3. Предишната ал. 2 към чл. 14 става ал. 3. 
4. Чл. 15, ал. 1 се изменя, както следва: „Размерът на таксата се определя в левове според 

количеството на битовите отпадъци.” 
5. Чл. 15, ал. 1, т. 1 се отменя. 
6. Чл. 15, ал. 1, т. 2 се отменя. 
7. Чл. 15, ал. 1, т. 3 се отменя. 
8. Към чл. 15 се създава нова ал. 2 със следния текст: „Когато не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в промил върху 
площа на имота за всяко населено място.” 

9. Към чл. 15 се създава нова ал. 3 с текста: „На основание приетата план – сметка за 
2015г. такса битови отпадъци се определяя по населении места и по дейности, както следва:  

1. За гр. Брусарци 
І-ва зона: 
1.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 6,02 промила върху площа на 

имота. 
1.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 6,96 промила върху площа на имота. 
1.3. чистота на терените за общественно ползване – 3,56 промила върху площа на 

имота. 



 6 

ІІ-ра зона: 
1.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 5,92 промила върху площа на 

имота. 
1.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 6,86 промила върху площа на имота. 
1.3. чистота на терените за общественно ползване – 3,46 промила върху площа на 

имота. 
2. За с. Василовци: 
І-ва зона: 
2.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 6,02 промила върху площа на 

имота. 
2.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 6,96 промила върху площа на имота. 
2.3. чистота на терените за общественно ползване – 3,56 промила върху площа на 

имота. 
ІІ-ра зона: 
2.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 5,92 промила върху площа на 

имота. 
2.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 6,86 промила върху площа на имота. 
2.3. чистота на терените за общественно ползване – 3,46 промила върху площа на 

имота. 
3. За с. Крива бара: 
3.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 5,32 промила върху площа на 

имота. 
3.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 6,26 промила върху площа на имота. 
3.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,86 промила върху площа на 

имота. 
4. За с. Смирненски: 
4.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 5,32 промила върху площа на 

имота. 
4.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 6,26 промила върху площа на имота. 
4.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,86 промила върху площа на 

имота. 
5. За с. Дондуково: 
5.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,72 промила върху площа на 

имота. 
5.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 5,66 промила върху площа на имота. 
5.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,26 промила върху площа на 

имота. 
6. За с. Киселево: 
6.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,72 промила върху площа на 

имота. 
6.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 5,66 промила върху площа на имота. 
6.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,26 промила върху площа на 

имота. 
7. За с. Буковец: 
7.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,72 промила върху площа на 

имота. 
7.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 5,66 промила върху площа на имота. 
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7.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,26 промила върху площа на 
имота. 

8. За с. Княжева махала: 
8.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,62 промила върху площа на 

имота. 
8.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 5,56 промила върху площа на имота. 
8.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,16 промила върху площа на 

имота. 
9. За с. Дъбова махала: 
9.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,62 промила върху площа на 

имота. 
9.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 5,56 промила върху площа на имота. 
9.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,16 промила върху площа на 

имота. 
10. За с. Одоровци: 
10.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,62 промила върху площа на 

имота. 
10.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

– 5,56 промила върху площа на имота. 
10.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,16 промила върху площа на 

имота.” 
10. Към чл. 15 се създава нова ал. 4 с текста: „За жилищни сгради, апартаменти и други 

постройки без прилежащи терени таксата се определя в размер на 28,37 лв.” 
11. Предишната ал. 2 към чл. 15 става ал. 5 и текста: „За активите на физически и 

юридически лица регистрирани по Търговския закон таксата за битови отпадъци се определя в 
промил отнесен към отчетната стойност на обявените имоти” се заменя с текста: „За физически и 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон, осъществяващи търговска дейност на 
територията на община Брусарци, таксата за битови отпадъци се определя в размер на 100,00 
лв.” 

12. Предишната ал. 3 към чл. 15 става ал. 6, където текста: „в размер на 2,5 промила” се 
заличава. 

13. В чл. 17, ал. 1 текста: „от 1 март” се заличава. 
14. В чл. 17, ал. 2 текста: „от 1 март” се заличава. 
15. В чл. 18, ал. 1, т. 4 след „молитвените домове” се допълва: „храмове и манастири, в които 

се извършва богослужебна дейност”. 
16.  В чл. 19, ал. 5 „30 НОЕМВРИ” се заменяя с: „31 ДЕКЕМВРИ” 
 
РАЗДЕЛ ІІІ. Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги 
1. В чл. 30, т. 3 текстът: „самотни майки, вдовици” се заменя с: „родител/настойник 

отглеждащ сам дете”. 
2. Създава се чл. 30 а. с текст: „За дете настанено в семейство на близки и роднини или в 

приемно семейство се заплаща такса в размер на 35 лв. от лицата, на които със съдебно решение 
е възложена грижата по отглеждане на детето. ” 

3. Създава се чл. 31 а. с текст: „Размерът на месечната такса се намалява с размера на 
даренията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на 
спонсорство, помощите от донорски програми и различните форми на блоготворителност.” 

4. Създава се чл. 31 б. с текст: „Месечната такса за ползване на социални услуги от 
ветераните от войните се събира в реален размер, но не повече от 30% от месечните доходи на 
лицето, в съгласие с разпоредбата на чл. 4, т. 6 от Закона за ветераните от войните.” 

5. Чл. 33 се изменя така: „Дължимите месечни такси за ползване на детски ясли, детски 
градини и социални услуги се заплащат касово, при съответните длъжностни лица.” 

 
РАЗДЕЛ ІV. Такси за технически услуги 
1. В чл. 37, ал. 1, т. 1 се допълва с текста: „срок 14 дни”. 
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2. В чл. 37, ал. 1, т. 2 се допълва с текста: „срок 14 дни”. 
3. В чл. 37, ал. 1, т. 3 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста се допълва: „срок в 

раките на деня на заявяването.” 
4. В чл. 37, ал. 1, т. 4 „+ 30 лв.” се заличава навсякъде в текста. 
5. В чл. 37, ал. 1, т. 5 текста: „10 лв./имот” се изменя и допълва с: „такса 100 лв., срок 30 

дни.” 
6. В чл. 37, ал. 1, т. 6 текста: „20 лв./имот” се изменя и допълва с: „такса 100 лв., срок 30 

дни.” 
7. В чл. 37, ал. 1, т. 7 се допълва: „срок 14 дни.” 
8. В чл. 37, ал. 1, т. 9 текста: „20 лв.” се изменя и допълва с: „такса 50 лв., срок 30 дни.” 
9. В чл. 37, ал. 1, т. 11 се допълва: „срок 7 дни.” 
10. В чл. 37, ал. 1, т. 12 текста: „15 лв.” се изменя и допълва с: „такса 25 лв., срок 7 дни.” 
11. В чл. 37, ал. 1, т. 13 пред „20 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
12. В чл. 37, ал. 1, т. 14 се допълва: „срок 14 дни.” 
13. В чл. 37, ал. 1, т. 17 се допълва: „срок 14 дни.” 
14. Чл. 37, ал. 1, т. 20 се изменя и допълва така: „Съгласуване на идейни инвестиционни 

проекти – такса 0,05 лв. от строителната стойност, но не по – малко от 150 лв. и не повече от 
1 000 лв., срок 30 дни.” 

15. Чл. 37, ал. 1, т. 22 се отменя. 
16. В чл. 37, ал. 1, т. 23 се допълва: „срок 7 дни.” 
17. В чл. 37, ал. 1, т. 25 текста: „Без такса” се заменя с: „такса 5 лв., срок 14 дни.” 
18. В чл. 37, ал. 1, т. 26 пред „10 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
19. Чл. 37, ал. 1, т. 27 се отменя. 
20. В чл. 37, ал. 1, т. 29 пред „25 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
21. Чл. 37, ал. 1, т. 30 се отменя. 
22. В чл. 37, ал. 1, т. 31 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
23. Чл. 37, ал. 1, т. 32 се отменя. 
24. Чл. 37, ал. 1, т. 33 се отменя. 
25. В чл. 37, ал. 1, т. 31 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
26. В чл. 37, ал. 1, т. 39 се допълва: „срок 7 дни обикновена, експресна в деня на 

заявяванетото: ” 
27.  В чл. 37, ал. 1, т. 43 пред „20 лв./имот” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
28. Чл. 37, ал. 1, т. 44 се отменя. 
29. В чл. 37, ал. 1, т. 45 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
30. В чл. 37, ал. 1, т. 46 текста: „30 лв.” се заменя с: „такса 50 лв., срок 7 дни.” 
31. В чл. 37, ал. 1, т. 48 текста: „30 лв. за заповед + 6 лв./м.л. за кабели, водопр. и канал – 10 

лв./м.л.” се изменя и допълва, както следва: „такса 80 лв., срок 30 дни.” 
32. В чл. 37, ал. 1, т. 49 текста: „30 лв. за заповед + 80 лв. за изготвяне на оценки по чл. 210 

от ЗУТ” се изменя и допълва, както следва: „такса 80 лв., срок 30 дни.” 
33. В чл. 37, ал. 1, т. 50 текста: „Одобряване на” се заличава. 
34. В чл. 37, ал. 1, т. 51 пред „10 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
35. В чл. 37, ал. 1, т. 53 пред „15 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
36. В чл. 37, ал. 1, т. 55 пред „10 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
37. Към чл. 37, ал. 1 се създава нова т. 56 със следния текст: „Издаване на разрешение за 

строеж в поземлени имоти в горски территории без промяна на предназначението – такса 30 лв., 
срок 7 дни.” 

38. Към чл. 37, ал. 1 се създава нова т. 57 със следния текст: „Съгласуване на инвестиционен 
проект – заснемане за узаконяване и издаване акт за узаконяване на строеж – срок 30 дни: 

- за жилищна сграда – такса 2,40 лв./кв.м. РЗП + 80 лв.; 
- за сгради от допълващо застрояване – такса 1,50 лв./кв.м. РЗП + 80 лв.; 
- за производствени сгради – такса 3,60 лв./кв.м. РЗП + 80 лв.” 

39. Към чл. 37, ал. 1 се създава нова т. 58 със следния текст: „Допускане на изменения в 
удобрен инвестиционен проект – такса 50 лв., срок 14 дни.” 
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40. Към чл. 37, ал. 1 се създава нова т. 59 със следния текст: „Издаване на заповед за 
осигуряване на достъп в недвижими имоти – такса 80 лв., срок 14 дни.” 

41. Чл. 37, ал. 2 се отменя. 
42. В чл. 37, ал. 3 текста: „ал. 2” се заменя с „ал. 1”. 
43. Чл. 37, ал. 4 се отменя. 
44. Чл. 37, ал. 5, т. 1 се изменя и допълва, както следва: думата „Допълване” се заменя с 

„Попълване”,  думата „одобрен” се заличава и в края на текста се добавя: „срок 30 дни.” 
45. Чл. 37, ал. 5, т. 2 се отменя. 
46. Чл. 37, ал. 5, т. 3 се изменя и допълва така: „Освидетелстване на сгради и издаване на 

заповед за премахване (поправяне или заздравяване) на строежи негодни за използване или 
застрашени от самосрутване – срок 14 дни.” 

 
РАЗДЕЛ V. Такси за административни услуги 
1. Чл. 38 се изменя и допълва така: „За извършване  услуги по гражданското  състояние се 

определят следните размери на такси и срокове за изпълнение:” 
2. В чл. 38, т. 1 се допълва текста: „срок 5 дни.” 
3. В чл. 38, т. 2 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяването.” 
4. В чл. 38, т. 3 се допълва текста: „срок 7 дни.” 
5. В чл. 38, т. 4 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяването.” 
6. В чл. 38, т. 5 се допълва текста: „срок в рамките на деня на заявяването.” 
7. В чл. 38, т. 6 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяването.” 
8. В чл. 38, т. 7 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
9. В чл. 38, т. 8 текста: 

 „•  Обикновена услуга – 5 лв. 
•  Експресна услуга – 10 лв.” 

се заменя с: 
  „т. 8.1. с ЕГН такса 5 лв., срок 3 дни; 

т. 8.2. без ЕГН такса 10 лв., срок 14 дни.” 
10.  В чл. 38, т. 9 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяванетото.” 
11.  В чл. 38, т. 10 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяванетото.” 
12.  В чл. 38, т. 11 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяванетото.” 
13.  В чл. 38, т. 12 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяванетото.” 
14.  В чл. 38, т. 13 текста се изменя и допълва така: „Издаване на удостоверение за 

снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански  брак в Република 
България – такса 5 лв., срок в рамките на деня на заявяването.” 

15.  Чл. 38, т. 14 се отменя. 
16.  Чл. 38, т. 15 се допълва с текста: „за първи път без такса, срок в рамките на деня на 

заявяванетото.” 
17.  В чл. 38, т. 16 текста се изменя и допълва така: “Издаване на  удостоверение за постоянен 

адрес при вече регистриран постоянен адрес – такса 5 лв., срок в рамките на деня на 
заявяването.” 

18.  Към чл. 38 се създава нова т. 17, както следва: „Издаване на удостоверение  за промяна 
на постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяването или за промяна на постоянен 
адрес – такса 5 лв., срок в рамките на деня на заявяването.” 

19.  Към чл. 38 се създава се нова т. 18, както следва: „Издаване на удостоверение за промяна 
на постоянен адрес, регистриран след 2000г. – такса 5 лв., срок в рамките на деня на 
заявяването.” 
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20.  В чл. 38, т. 19 – предишна т. 17 текста се изменя и допълва така: “Издаване на 
удостоверение за настоящ адрес за първи път – без такса, срок в рамките на деня на 
заявяването.” 

21. В чл. 38, т. 21 – предишна т. 18 текста се изменя и допълва така: „Издаване на 
удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран постоянен – такса 5 лв., срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

22.  Към чл. 38, се създава нова т. 22, както следва: “Издаване на удостоверение за промяна 
на настоящ адрес, регистриран след 2000г. – такса 5 лв., срок в рамките на деня на 
заявяванетото.” 

23.  Към чл. 38 се създава нова т. 23, както следва: „Издаване на удостоверение за настоящ 
адрес след подаване на заявление за заявяването или за промяна на настоящ адрес – такса 5 лв., 
в рамките на деня на заявяването.” 

24.  Към чл. 38 се създава се нова т. 24, както следва: „Заверка на документи по гражданско 
състояние за чужбина – такса 10 лв., срок в рамките на деня на заявяването.” 

25.  В чл. 38, т. 25 – предишна т. 19 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 
дни.” 

26.  В чл. 38, т. 28 – предишна т. 22 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

27.  В чл. 38, т. 29 – предишна т. 23 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 
дни.” 

28.  В чл. 38, т. 30 – предишна т. 24 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

29.  В чл. 38, т. 31 – предишна т. 25 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 
дни.” 

30. В чл. 38, т. 32 – предишна т. 28 текста се изменя и допълва така: “Издаване на справки 
по искане на съдебни изпълнители – таксата и срока за изпълнение се определят, съгласно 
таксите и сроковете за изпънение на съответните услуги по наредбата (съгласно чл. 431, ал. 3 и 
ал. 4 от ГПК). ” 

31.  В чл. 38, т. 33 – предишна т. 29 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

32.  В чл. 38, т. 34 – предишна т. 30 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

33.  В чл. 38, т. 35 – предишна т. 31 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

34.  В чл. 38, т. 36 – предишна т. 32 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

35. В чл. 38, т. 37 – предишна т. 33 текста се изменя и допълва, както следва: „Издаване на 
комплект документи по искане на граждани и заверка на данните на свидетелите, посочени в 
молбата-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка - Обикновена услуга – такса 10 
лв., срок 5 дни.”  

36. Към чл. 38 се създава нова т. 38 със следния текст: „Възстановяване или промяна на име 
– без такса, срок 7 дни.” 

37. Към чл. 38 се създава нова т. 39 със следния текст: „Издаване на удостоверения за 
настойничество и попечителство ( учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от 
СК) – без такса, срок 30 дни.” 

38. Към чл. 38 се създава нова т. 40 със следния текст: „Промяна в актовете за гражданско 
състояние – без такса, срок 5 дни.” 

39.  Към чл. 38 се създава нова т. 41 със следния текст: „Вписване на поправка на име в акт 
за гражданско състояние – без такса, срок 5 дни.” 

40.  Към чл. 38 се създава нова т. 42 със следния текст: „Отразяване на избор или промяна на 
режим на имуществените отношения между съпрузи – такса 5 лв., срок 7 дни.” 

41. Към чл. 38 се създава нова т. 43 със следния текст: „Предоставяне на данни по 
гражданската регистрация на държавни органи и институции – без такса, срок 7 дни.” 

42. Към чл. 38 се създава нова т. 44 със следния текст: „Комплектоване и проверка на 
документи към искане за установяване на българско гражданство – такса 15 лв., срок 30 дни.” 
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43. Към чл. 38 се създава нова т. 45 със следния текст: „Издаване на удостоверение за 
наличие и липса в „Архив” на документи – такса 5 лв., срок 3 дни.” 

44. Към чл. 38 се създава нова т. 46 със следния текст: „Заверка копие от документация, 
съхранявани на архив – такса 2 лв., срок 3 дни.” 

45. Към чл. 38 се създава нова т. 47 със следния текст: „Издаване незаверени копия от 
документация, съхранявани на ахив – такса 2 лв., срок 3 дни.” 

 
46. В чл. 39, ал. 1 след думата „Цените” се допълва „и сроковете”.  
47. В чл. 39, ал. 1, т. 2 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 

деня на заявяването.” 
48. В чл. 39, ал. 1, т. 3 текста „14 работни дни” се заменят със „7 дни”. В т. 3.1. и 3.2. пред „5 

лв. на имот” се допълва „такса”. Текста „За бърза поръчка със срок на изпълнение 2 работни 
дни” се заменя с „За експресна поръчка със срок на изпълнение в рамките на деня на 
заявяването:”. В т. 3.3. и 3.4. пред „10 лв. на имот” се допълва „такса”.  

49. В чл. 39, ал. 1, т. 4 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

50. В чл. 39, ал. 1, т. 5 пред „2 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

51. В чл. 39, ал. 1, т. 6 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

52. В чл. 39, ал. 1, т. 7 пред „2 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

53. В чл. 39, ал. 1, т. 8 пред „2 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

54. В чл. 39, ал. 1, т. 9 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

55. В чл. 39, ал. 1, т. 12 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

56. В чл. 39, ал. 1, т. 19 в края на текста се допълва: „срок в рамките на деня на заявяването.” 
57. В чл. 39, ал. 1, т. 20 пред „3 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 

деня на заявяването.” 
 
58. Чл. 40 се допълва с текста и става, както следва: „Цените и сроковете на 

административните  услуги, извършвани в дирекция „ОТС, ИП и ХД” във връзка с “Общинска 
собственост” се определят, както следва:” 

59.  В чл. 40, т. 9 пред „2 лв. на страница”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 2 дни.” 
60. В чл. 40, т. 15 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
61. В чл. 40, т. 16 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
62. В чл. 40, т. 19 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
63. В чл. 40, т. 24 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
64. В чл. 40, т. 25 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
65. В чл. 40, т. 26 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
66. В чл. 40, т. 27 пред „20 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
67. В чл. 40, т. 28 в края на текста се добавя „срок 7 дни.” 
 
68. Чл. 41 се допълва с текста и става, както следва: „Цените и сроковете на 

административни  услуги, извършвани в дирекция „ОТС, ИП и ХД” във връзка с “Екология и 
Земеделие” се определят, както следва:” 

69. В чл. 41, т. 3 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
70. В чл. 41, т. 4 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
71. В чл. 41, т. 5 текста „Таксата за издаване на регистрационен талон” се заменя с 

„Регистрацията”, пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 5 дни.” 
72. В чл. 41, т. 6 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.” 
73. В чл. 41, т. 7 в края на текста се допълва: „срок в рамките на деня на заявяването.” 
74. В чл. 41, т. 8 в края на текста се допълва: „срок 1 работен ден.” 
75. В чл. 41, т. 9 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
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76. В чл. 41, т. 10 в края на текста се допълва: „срок 3 дни.” 
77. В чл. 41, т. 11 в края на текста се допълва: „срок 3 дни.” 
78. В чл. 41, т. 12 в края на текста се допълва: „срок 30 дни.” 
79. В чл. 41, т. 14 пред „10 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.” 
80. В чл. 41, т. 15 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.” 
81. В чл. 41, т. 17 пред „1 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 1 ден.” 
82. В чл. 41, т. 19 пред „250 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 30 дни.” 
83. В чл. 41, т. 20 пред „100 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 30 дни.” 
84. В чл. 41, т. 21 пред „3 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяването.” 
85. В чл. 41, т. 22 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на деня 

на заявяването.” 
86. В чл. 41, т. 23 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
87. В чл. 41, т. 24 в края на текста се допълва: „срок 14 дни.” 
88. В чл. 41, т. 25 пред „10 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
89. В чл. 41, т. 26 в края на текста се допълва: „срок 30 дни.” 
90. В чл. 41, т. 27 в края на текста се допълва: „срок 30 дни.” 
91. В чл. 41, т. 28 в края на текста се допълва: „срок 30 дни.” 
 
92. В чл. 42, т. 1 след „Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от 

тях нощувки” и пред „10 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.” След  „Заверка 
на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали” и пред „20 лв.”се 
допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.”. 

93. Чл. 42, ал. 2 се отменя.  
 
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 четвърта точка  
Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приета Решение 22 от 
Протокол 5/12.02.2008г, изменена с Решение № 108 от Протокол № 16 / 22.01.2009г., изменена с 
Решение № 189 от Протокол 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол 
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40/27.01.2011г., изменена и допълнена с Решение № 229от Протокол 33/19.12.2013г. на Общински 
Съвет Брусарци 
 
Взеха отношение: Димитър Митов, Валентин Василев, Йордан Йорданов 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 319 
 

                 На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 
нормативните актове и в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ Общински съвет Брусарци:  
 

        Р Е Ш И:  
  
         Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Брусарци, приета Решение 22 от Протокол 5/12.02.2008г, 
изменена с Решение № 108 от Протокол № 16 / 22.01.2009г., изменена с Решение № 189 от 
Протокол 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол 40/27.11.2011г. 
изменена и допълнена с Решение № 229от Протокол 33/19.12.2013г. на Общински Съвет 
Брусарци 
 

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 31 

октомври” 
2. В ал. 2  думите „от 1 март” се заличават. 

Мотиви: Промяна в чл. 28 и чл. 60 от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 

 
§ 2. В чл. 15 се правят следните допълнения: 
1.В края на текста се добавя „и се съобщава на лицата до 1 март на същата година” 

Мотиви: Промяна в чл. 19, ал.1 от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 

 
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст ставава ал.1 и  
2. Създава се нова ал.2: 
 „ (2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.” 
Мотиви: Промяна в чл. 3 от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  01.01.2015г. 

 
§ 4. В чл. 37 се правят следните допълнения: 
1. Създава се нова ал. 3: 

“(3) Декларациите по ал.2 не се подават в случаите по чл. 44, ал.5 и 6 и чл. 48, ал.1, т.5,6,8 и 9 от 
ЗМДТ, както и за получени предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност.” 
Мотиви: Промяна в чл. 49  от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  01.01.2015г. 

 
§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 
а). Създават се нови ал.1, 2 и 3 : 

„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни 
от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се 
съобщава на данъчно задълженото лице. ” 
„(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините: 
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1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на 
финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната 
община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 
Министерството навътрешните работи, или 
2. ежемесечно – на електронен носител. 
„(3) Алинея 1 не се прилага, когато: 
1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно 
седалище на територията на страната; 
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по 
чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното 
средство.“; 
б) досегашната ал. 1 става ал. 4 и се изменя така: 
„(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред 
общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 
двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение 
в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При при-
добиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.“; 
Мотиви: Промяна в чл. 54  от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  01.01.2015г. 

 
§ 6. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 31 

октомври” 
2. Думите „ от 1 март” се заличават. 

Мотиви: Промяна в чл. 60 и чл.63 от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По пета точка  
Изменение и допълнение в „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд” на Община Брусарци 
 
Взеха отношение: Валентин Василев, Георги Ценов, Ирена Иванова, Вельо Велев, Наташа 
Михайлова, Йордан Йорданов, Цветана Живкова 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 320 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци  
 

РЕШИ: 
 
Приема изменението и допълнението в „Наредба за стопанисване и управление на земеделските 

земи от общинския поземлен фонд” на Община Брусарци, както следва: 
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1. Глава III Предоставяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд на 
земеделски стопани - животновъди   

БИЛО ДА СТАНЕ 
Чл. 30 Мерите и пасищата 
- общинска собственост, 
могат да се отдават под 
наем или под аренда само 
на земеделски стопани, 
отглеждащи пасищни 
животни, или на лица, 
които са поели задължение 
да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично 
състояние за срок 5 
години. По искане на 
арендатора или наемателя 
договорът може да се 
сключи и за по-кратък 
срок. 
 

Чл. 30(1) Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд се 
отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на 
животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, 
пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна 
цена, определена от независим оценител. Пасища и ливади от общинския 
поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат 
данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", 
държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37 в, 
ал. 3, т. 2. от ЗСПЗЗ. 

Създава се (2) Общинският съвет определя с решение пасищата, 
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, като списък на 
имотите за индивидуално ползване се предоставя на министъра на 
земеделието и храните или оправомощени от него лица, в срок, определен в 
правилника за прилагане на закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи. 

Създава се (3) Определените по реда на ал. 2 пасища и ливади от  
общинския поземлен фонд и техните цени се обявяват на видно място в 
общините, кметствата, общинските служби по земеделие и областните 
дирекции "Земеделие". 

Създава се (4) Лицата подават заявление по образец до Областна 
дирекции "Земеделие" - Монтана, към което прилагат документи, 
удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1. 

Създава се (5) Директорът на Областната дирекция "Земеделие" гр. 
Монтана  назначава комисия за община Брусарци, която в 30-дневен срок 
разглеждат заявленията . Съставът на комисията се състои от еднакъв брой 
представители на община Брусарци, Областната дирекция "Земеделие" гр. 
Монтана и представители на животновъдите и техни организации. 

Създава се (6) Пасищата и ливадите се разпределят между 
заявителите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответната 
община, като на лицата, които ползват с правно основание по-малко от 1 
декар пасища и ливади за изхранване на 0.15 животински единици, 
пропорционално на броя и вида на регистрираните селскостопански 
пасищни животни, приравнени на животински единици, се предоставят не 
повече от 20 декара за изхранване на 1 животинска единица. 

 
Създава се (7) Останалите свободни пасища и ливади се 

разпределят между лицата с регистрирани животновъдни обекти на 
територията на съседна община, на които не са разпределени необходимите 
им по ал. 6 площи, съобразно броя и вида на притежаваните от тях 
пасищни селскостопански животни в общината, в която са регистрирани 
животновъдните им обекти. Този ред се прилага до удовлетворяване на 
заявленията по ал. 4, но до съответната съседна област на територията, 
където са регистрирани животновъдните обекти. 

Създава се (8) За работата си комисиите по ал. 5 съставят 
протоколи, в които се отразява разпределението на пасищата и ливадите 
между заявителите. Въз основа на протоколите на комисиите и след 
заплащане на наемната или арендната цена, директора на ОД”Земеделие”, 
съответно кметът на общината сключва договори за наем или аренда за 
ползване на пасищата и ливадите за срок от 4 до 6 стопански години. 
            Създава се чл. 30а (1) Пасищата,мери и ливади – публична  
общинска собственост, останали свободни след разпределението по чл. 30, 
ал. 6 и ал. 7 се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги 
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в 
правилника за прилагане на закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи. 
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             (2) Началната тръжна цена за отдаване под наем на пасищата, мери 
и ливади  чрез търг или конкурс за индивидуално ползване се определя с 
решение  на Общинския съвет, която не може да е по-ниска от началната 
тръжна цена за отдаването под наем на мерите и пасищата от ДПФ. 
             (3) Въз основа на резултатите от публичен търг или публично 
оповестен конкурс кметът на общината или упълномощен от него 
заместник-кмет сключва договор. 

Чл. 31(1)Цената за 
индивидуално ползване на 
мерите и пасищата  се 
определят с решение на 
Общински съвет. 
 (2) Приходите от наемите 
и арендните плащания по 
ал.1 се разпределят в 
бюджета на общината. 
  (3) В договорите за наем 
и аренда се предвижда 
индексация на наемната 
или арендната цена с 
официалния инфлационен 
индекс на потребителските 
цени, публикуван от 
Националния 
статистически институт. 

Чл. 31(1) отменена с Решение№… на ОбС - Брусарци 
          (2) Приходите от наемите и арендните плащания  се разпределят в 
бюджета на общината. 
          (3) В договорите за наем и аренда се предвижда индексация на 
наемната или арендната цена с официалния инфлационен индекс на 
потребителските цени, публикуван от Националния статистически 
институт. 
              Създава се чл. 31а (1) Собствеността върху пасищата, мери и 
ливади е публична и може да се  обявява за частна общинска собственост 
по реда на Закона за общинската собственост в случаите, предвидени в 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
              
          (2) В определените в закона случаи върху пасищата, мери и ливади 
могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути. 

 
2. Глава IV Отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от ОПФ 

БИЛО ДА СТАНЕ 
Чл. 33(1) Земите от  общинския поземлен фонд 
могат да се отдават под наем или аренда без търг 
или конкурс: 
          1. когато са заети с трайни насаждения; 
          2. когато не са използвани две и повече  
стопански години; 
         3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 
(Земи от държавния и общинския поземлен фонд, 
които не могат да се обособят в самостоятелни 
масиви и за тях не са сключени договори за наем 
или аренда, преди издаването на заповедта по чл. 
37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени 
на ползватели на съответните масива по тяхно 
искане със заповед на министъра на земеделието 
и храните или на оправомощено от него лице, 
съответно на кмета на общината. Договорът се 
сключва за едногодишно ползване след 
заплащане на по-високата сума между най-
високата тръжна цена за землището за земите от 
държавния поземлен фонд за годината и размера 
на средното годишно рентно плащане за 
землището в общината); 
         4. в други случаи определени в закон. 

Чл.33(1) Земите от общинския поземлен фонд могат 
да се отдават под наем или аренда без търг или 
конкурс: 
          1. когато са заети с трайни насаждения; 
          2. когато не са използвани две и повече  
стопански години; 
           3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 
(Земи от държавния и общинския поземлен фонд, 
които не могат да се обособят в самостоятелни 
масиви и за тях не са сключени договори за наем 
или аренда, преди издаването на заповедта по чл. 
37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на 
ползватели на съответните масива по тяхно искане 
със заповед на министъра на земеделието и храните 
или на оправомощено от него лице, съответно на 
кмета на общината. Договорът се сключва за 
едногодишно ползване след заплащане на по-
високата сума между най-високата тръжна цена за 
землището за земите от държавния поземлен фонд 
за годината и размера на средното годишно рентно 
плащане за землището в общината); 
           4. на собственици или ползватели на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Системата за иден-
тификация на животните и регистрация на 
животновъдните обекти на БАБХ, когато земите 
са пасища или ливади; 
           5. в други случаи определени в закон. 

 
3.  Глава V Наемни цени и отношения 
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БИЛО ДА СТАНЕ 
Чл. 35(3) Наемът на земи от Общинския поземлен 
фонд с начин на трайно ползване ”ливада” и  
„пасище, мера” е равен на началната тръжна цена, 
определена със заповед на Министъра на 
земеделието и храните за същите от Държавния 
поземлен фонд за съответната стопанска година, 
съгласно чл. 47е от Правилника за прилагане на  
Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

Чл. 5(3) отменена с Решение№ …ОбС Брусарци 

 
4. Допълнителни разпоредби 

БИЛО ДА СТАНЕ 
§2. По смисъла на тази наредба ''пасищни'' 
животни са  говеда, биволи, овце и кози, както и 
еднокопитните животни-коне, магарета, мулета и 
катъри.  
        За пасищни животни се смятат и свинете от 
източнобалканска порода и нейните кръстоски, 
които се отглеждат съгласно изискванията на 
Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

§2. създава се ал. 1.  По смисъла на тази наредба 
''пасищни'' животни са  говеда, биволи, овце и кози, 
както и еднокопитните животни-коне, магарета, 
мулета и катъри.  
За пасищни животни се смятат и свинете от 
източнобалканска порода и нейните кръстоски, 
които се отглеждат съгласно изискванията на Закона 
за ветеринарномедицинската дейност. 

Създава се (2) "Животинска единица" по 
смисъла на ЗСПЗЗ е условна единица за 
приравняване на броя на различните видове и 
категории животни, както следва: 
         1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол 
и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на 
една животинска единица; 
          2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до 
две години се равнява на 0,6 от животинска единица; 
           3. една овца или една коза се равнява на 0.15 
от животинска единица. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
 
По шеста точка:  
Допускане на изменение на Подробния устройствен план за УПИ ХІ за „Потребителна 
кооперация” в кв.44, с.Василовци, общ.Брусарци.  
 
Взеха отношение: Димитър Митов, Цветана Живкова, Деми Димитров, Вельо Велев 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 321 
 

На основание чл.21, ал.2 във вр.с член 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, чл.131, ал.1, чл. чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и §8, ал.1 и ал.2 т.3 от ПР 
на ЗУТ, Общински съвет Брусарци  

РЕШИ: 
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1.Дава съгласие за допускане на изменение на Подробния устройствен план за УПИ ХІ за 
„Потребителна кооперация”, кв.44, с.Василовци, общ.Брусарци, при следните условия: 

- да се обособят самостоятелни УПИ за имоти  № 530 и №529, като вътрешните регулационни 
линии бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.  

- от общинския терен да се обособи самостоятелен УПИ с отреждане „За обществено 
обслужване” и обслужваща улица – тупик с минимална ширина,  за осугуряване излаз на 
новообразуваният УПИ за им.530. 

2.Възлага на Кмета на община Брусарци да извърши всички последващи законови действия по 
изработване и одобряване на изменението. 

Приложение: 
1. Скица-предложение; 
2. Становище на гл.архитект; 
3. АОС №765/2014 г. 
4. Скица; 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По седма точка:  
Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Грантова схема BG04-
02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014          
 
Взеха отношение: Георги Ценов, Петър Димитров, Славчо Славчев, Наташа Михайлова, Огнян 
Йорданов, Цветана Живкова, Валентин Василев 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 322 
 
        На основание чл. 21, ал.(1), т.23 от  ЗМСМА Общински съвет град Брусарци 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Брусарци да кандидатства  с проектно предложение „Прилагане на 
мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в НЧ 
„Просвета 1891” гр. Брусарци, НЧ „Събуждане 1899” с. Василовци и НЧ „ Христо Ботев 1929” с. 
Дондуково, община Брусарци”, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Грантова 
схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ от 
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 
         
2. Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическите цели и приоритети, 
заложени в Общинския план за развитие на Община Брусарци 2014 – 2020 г.; 
 

3. Възлага на Кмета на Община Брусарци да извърши необходимите действия по подготовката и 
представянето на проектното предложение. 
 
Гласували: 
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От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” 1 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По осма точка:  
Отчет за изразходваните средства за командировки  за периода 01.01.2014г. -31.12.2014г. 
 
Взеха отношение: Йордан Йорданов. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 323 
 

На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната  

                                                                      РЕШИ: 
 
ОДОБРЯВА отчет за изразходваните средства за командировки на Кмета на Община 

Брусарци г-жа Наташа Михайлова в периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. в размер на 220.00 лв. 
 
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 девета точка:  
Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2014г. до  31.12.2014г. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 324 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 
страната,  Общински Съвет Брусарци 
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Р Е Ш И : 
 

Одобрява отчета за получените командировъчни пари от Председателя на Общински 
Съвет на Община Брусарци - Катя Крумова Додева за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. в 
размер на 256.06лева. (Двеста петдесет и шест лева и шест стотинки.) 
 
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 десета точка:  
Приемане План за работа на Общински Съвет-Брусарци за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г          
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 325 
 

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

РЕШИ: 
Приема   

ПЛАН ЗА РАБОТА 
 

на Общински съвет Брусарци, обл. Монтана за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г. 
 

1. Заседанията на Общински съвет се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца; 

2. Заседанията на постоянните комисии се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца; 

3. Материалите за разглеждане в постоянните комисии се внасят при техническия сътрудник 

Ангелина Борисова до 15-то число на месеца. 

Месец януари 2015г. 
 
1. Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. 
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    Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2. Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 
31.12.2014г. 
    Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
3. Приемане на бюджета на Община Брусарци за 2015г.          
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
4. Приемане План за действие в подкрепа на интеграционните политики в Община Брусарци 2015-
2020г. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
               
5. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2014 г.                                                                
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци  
 
6. Отчет за изпълнението на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода от 01.07.2014г. до 
31.12.2014г. 
                                                Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
7. Отчет  за дейността  на Общински съвет Брусарци за периода 01.07.2014-31.12.2014г. 
                                                Докладва: Катя Додева - Председател на ОбС 
 
8. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2015 
година           
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци  
 
9. Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода от 01.01.2014г. до 
31.12.2014г.  
                                                Докладва: Кмета на община Брусарци 
 

Месец февруари 2015г. 
 
1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2014-31.12.2014г. 
              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2014г.  
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
3. Одобряване на бюджетна прогноза на Община Брусарци за периода 2016 – 2018г. за местни 
дейности 
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
4. Приемане на  Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост, за състоянието на общинската собственост в Община Брусарци и  резултатите 
от нейното управление за  2014г                       
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
5. Приемане на Отчет по изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Брусарци 2014г.                                              
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец март 2015г. 
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1. Отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждане на продуктивни 
животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за 2014г. 
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2.  Отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общински 
поземлен фонд” за 2014г. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
3. Отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да 
отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Брусарци”за 2014г. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
4. Приемане на Годишен доклад /2014г/. за наблюдение на изпълнението на Общински план за 
развитие на Община Брусарци 2014 – 2020г. 
              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци 2016г.                                             
                                             Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
6. Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност на Община Брусарци за периода 2015 – 
2016 г. 
                                             Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
7. Приемане на отчет  за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по отпадъците 
на територията на Община Брусарци 
                                             Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец април 2015г. 

 
1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01-31.03.2015г. 
                                          Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма 
по чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и изразходваните средства от бюджета през 2014г. 
                                         Докладва: Председателят на Общински Съвет Брусарци 
 
3. Отчет за изпълнение на Наредба №1 – за опазване на обществения ред на територията на община 
Брусарци. 
                    Докладва: Кмета на община Брусарци 
 

Месец май 2015г. 
 

1. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на Община Брусарци по предотвратяване и 
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол 
№8 от 29.04.2008г. 
                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
2. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския 
поземлен фонд за стопанската 2015 – 2016 г. 
                                           Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец юни 2015г. 

 
1. Приемане план за работа на ОбС за периода 01.07.2015. - 31.12.2015г. 
                                        Докладва: Катя Додева - Председателя на ОбС 
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Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По единадесета точка: ПИТАНИЯ 
Бяха поставени следните питания: 
Валентин Василев: Кой контролира разходването на горивото в училищата на територията на 
Община Брусарци? 
 

Наташа Михайлова: отговори на поставеното питане. 
 
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри заседанието 
в 12:04ч. 

 
 

 
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..                   

           (А. Борисова)                                                          (К. Додева) 
 


