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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  

№ 49 
 

Днес, 26.01.2015 г. от 15:09 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 Община Брусарци; 
      Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция «АИО и ФСД» 
      Кмет с. Василовци  – Огнян Иринов Йорданов; 
      Кмет с. Дондуково  – Румен Йосифов Савов; 
      Кмет с. Крива бара  – Петър Борисов Спасов; 
      Кмет с. Смирненски  – Бойка Георгиева Христова ; 

Кметски наместник Княжева махала– Николай Малинов Никитов; 
Кметски наместник Буковец – Кръсто Цаков Георгиев; 
Кметски наместник Дъбова Махала – Цеко живков Цеков; 

      Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт «Екология и земеделие» 
      Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К” 
      Поля Рангелова Петрова – Главен счетоводител       
      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. 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 - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 
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Заседанието се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение 
№318/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, в частта на Раздел ІV Такси за 
технически услуги в чл. 37, ал. 1, т. 48, т. 49 и т. 59, Раздел V Такси за административни услуги в 
чл. 40, т. 1 и Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги 
в чл. 30 от Наредба 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, изм. 
и доп. с Решение № 111 / 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изм. и доп. с Решение №318/Протокол 
№48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци)         
         Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция «АИО и ФСД» 
 
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. 
         Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция «АИО и ФСД» 
 
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 
31.12.2014г. 
         Докладва: Ирена Янакиева Иванова – Директор дирекция «АИО и ФСД» 
 
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните 
стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и 
отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост: 
1: Язовир „Киселево” с площ 268,817 дка., намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, 
общ.Брусарци, област Монтана,  с.Бело поле  ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, 
общ.Ружинци, обл.Видин, описан в АПОС №56/07.04.2003 г.  
2: Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255  
, общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №21/12.09.2001 г.  
          Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Ст. експерт „ОС, ПСД и К” 
 
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015 г., приета с Решение №316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС 
гр.Брусарци с помещение от 15 кв.м. и помещение от 16 кв.м. от едноетажна масивна сграда, 
находяща се в УПИ №І, кв.71 по действащия план на с.Василовци, общ.Брусарци – за отдаване 
под наем и откриване на процедура за отдаването им  под наем        
        Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Ст. експерт „ОС, ПСД и К” 
 
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Отдаване под наем без търг или конкурс на имот № 019176 в землището на с. Василовци, общ. 
Брусарци. 
          Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Ст.експерт „Екология и земеделие” 
 
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Приемане на План за действие на Община Брусарци за подкрепа на  интеграционните политики 
2015-2020 
         Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник 
 
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
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Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 
2015 година 
          Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Ст. експерт „ОС, ПСД и К” 
 
9. Докладна записка от Наталия Руменова  Димитрова– Зам.-кмет Община Брусарци относно:  
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2014 г. 
          Докладва: Костадинка Бобева Петрова - секретар на МКБППМН 
 
10. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател на Общински съвет Брусарци относно:  
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2014г. – 
31.12.2014г. 
         Докладва: Катя Крумова Додева – Председател на Общински съвет Брусарци:  
 
11. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2014 г.- 
31.12.2014 г.          
        Докладва: Галина Арсенова Валдиславова – Секретар Община Брусарци  
 
12. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода от 01.01.2014г. до 
31.12.2014г 
         Докладва: Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци 
 
13 . Докладна записка от група общински съветници от ПП „Герб” относно:  
Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет 
Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с 
Решение № 7 от Протокол №3 от 08.12.2011г., изм. и доп.с Решение №45, Протокол 7 от 
28.03.2012г., изм. и доп. с Решение №238, Протокол 34 от 31.01.2014г. 
         Докладва: Славчо Кирилов Славчев – Председател на Комисия по финанси, общинска 
собственост, устройство на територията, местно развитие, инвестиции, транспорт, програми, проекти, 
мерки, Евроинтеграция и инвестиционна политика 
 
14. ПИТАНИЯ 
 
 

По първа точка:  
Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение 
№318/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, в частта на Раздел ІV Такси за 
технически услуги в чл. 37, ал. 1, т. 48, т. 49 и т. 59, Раздел V Такси за административни услуги в 
чл. 40, т. 1 и Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги 
в чл. 30 от Наредба 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, изм. 
и доп. с Решение № 111 / 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изм. и доп. с Решение №318/Протокол 
№48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци)         
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Катя Додева, Асен Арсенов 
 
Цветана Живкова: Предлагам проекта на решение да бъде изменен, както следва: 
Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е 
задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. 
Обучението е целодневно, като родителите и настойниците заплащат месечна такса за храна, 
както следва:  
              1. при двама работещи  родители – 35 лв. 
              2. при един работещ родител – 25 лв. 
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                 3. при безработни родители, при един работещ родител по ПВЗ при намален работен 
ден, родител/настойник, отглеждащ сам дете, за близнаци  – 20 лв. 
                 4.  за второ и трето дете настанени в едно и също  детско  заведение се заплаща такса в 
размер на  60 % от такса за първо дете 
 
Няма други постъпили предложения за изменение на проекта на решение 
Катя Додева: Подлагам предложението на гласуване. 
 
Гласували предложението: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 326 
 

На основание чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и при мотиви, изложени в Заповед № АК-04-
3/12.01.2015 г. на Областен Управител Монтана,  Общински съвет гр.Брусарци 
 

РЕШИ: 
 

І. Раздел ІV Такси за технически услуги: 
1. В чл. 37, ал. 1 - Отменя т. 48 от Наредбата, изм. и доп. с Решение № 

318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, като незаконосъобразна. 
2. В чл. 37, ал. 1 - Отменя  т. 49 от Наредбата, изм. и доп. с Решение № 

318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, като незаконосъобразна. 
3. В чл. 37, ал. 1 - Отменя т. 59 от Наредбата, изм. и доп. с Решение № 

318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, като незаконосъобразна. 
ІІ. Раздел V Такси за административни услуги в чл. 40 – Отменя т. 1 от Наредбата, изм. 

и доп. с Решение № 318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, като 
незаконосъобразна. 

ІІІ. Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги 
чл. 30 от Наредбата, изм. и доп. с Решение № 318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС 
Брусарци, се изменя и допълва, както следва: 

1. Предишният текст на чл. 30, става чл. 30, ал. 1. 
2. Към чл. 30 се създава нова ал. 2 със следния текст: „Предучилищната 

подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е 
задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-
годишна възраст. Обучението е целодневно, като родителите и 
настойниците заплащат месечна такса за храна, както следва:  

                                   1. при двама работещи  родители – 35 лв. 
              2. при един работещ родител – 25 лв. 

                 3. при безработни родители, при един работещ родител по ПВЗ при 
намален работен ден, родител/настойник, отглеждащ сам дете, за близнаци  – 20 лв. 

                 4.  за второ и трето дете настанени в едно и също  детско  заведение се 
заплаща такса в размер на  60 % от такса за първо дете. 

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

2. Валери Любенов Тодоров   За 
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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 втора точка:  
Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. 
 
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Валентин Василев, Асен Арсенов  
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 327 
 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, чл. 125, ал. 1, т. 1 и т. 2 и  
ал. 4 от ЗПФ и чл. 38, чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне  
на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение  
и отчитане на бюджета на Община Брусарци, Общински съвет Брусарци 

РЕШИ: 
    
Приема да извърши вътрешни компенсирани промени в плана на бюджета на Община Брусарци 
за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г., както следва: 
    

          ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ 
 ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ   
 Общински служби и дейности по изборите   
 Осигуровки НЗОК 0560 471,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 216,00 
 Материали 1015 392,00 
 Заплати по трудови правоотношения 0101 -145,00 
 Вода, горива и енергия 1016 -17,00 
 Разходи за външни услуги 1020 -917,00 
 БИЛО/СТАВА 22 376,00 22 376,00 
    
          Общинска администрация Брусарци   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 6 898,00 
 Обезщетения за персонала 0208 -8 741,00 
 На кметство с. Василовци   1 418,00 
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 На кметство с. Смирненски   425,00 
 БИЛО/СТАВА 316 026,00 314 183,00 
    
 Кметство с. Крива бара     
 Заплати по трудови правоотношения 0101 52,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 51,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 142,00 
 Заплати на нещатен персонал 0201 -245,00 
 БИЛО/СТАВА 25 226,00 25 226,00 
       
 Кметство с. Василовци     
 Заплати по трудови правоотношения 0101 959,00 
 Заплати на нещатен персонал 0201 229,00 
 Осигуровки ДОО 0551 295,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 14,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 12,00 
 Други възнаграждения СБКО 0205 -91,00 
 От общинска администрация Брусарци   -1 418,00 
 БИЛО/СТАВА 26 720,00 28 138,00 
    
 Кметство с. Смерненски     
 Заплати по трудови правоотношения 0101 1 137,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 51,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 8,00 
 Други възнаграждения СБКО 0205 -495,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -276,00 
 От общинска администрация Брусарци   -425,00 
 БИЛО/СТАВА 21 089,00 21 514,00 
    
 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ   
 Други дейности по вътрешна сигурност   
 Осигуровки ДЗПО 0580 9,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -9,00 
 БИЛО/СТАВА 18 399,00 18 399,00 
    
 Отбранително мобилизационна подготовка   
 Заплати нещатен персонал 0201 1 887,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 16,00 
 Други възнаграждения СБКО 0205 -1 903,00 
 БИЛО/СТАВА 60 467,00 60 467,00 
    
 ОБРАЗОВАНИЕ   
 ОДЗ гр. Брусарци   
 Други възнаграждения СБКО 0205 1 668,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 111,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 264,00 
 Книги и учебни помагала 1014 327,00 
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 Материали 1015 9,00 
 Заплати по трудови правоотношения 0101 -2 379,00 
 БИЛО/СТАВА 149 287,00 149 287,00 
    
 ЦДГ с. Крива бара   
 Осигуровки ДОО 0551 10,00 
 Осигуровки УПФ 0552 55,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 160,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 66,00 
 Заплати по трудови правоотношения 0101 -291,00 
 БИЛО/СТАВА 72 606,00 72 606,00 
    
 ЦДГ с. Василовци   
 Осигуровки ДОО 0551 33,00 
 Осигуровки УПФ 0552 73,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 173,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 62,00 
 Заплати по трудови правоотношения 0101 -341,00 
 БИЛО/СТАВА 73 931,00 73 931,00 
    
 Училище гр. Брусарци   
 Осигуровки ДЗПО 0580 133,00 
 Материали 1015 385,00 
 Разходи за външни услуги 1020 1 920,00 
 Текущ ремонт 1030 500,00 
 Командировки 1051 1 994,00 
 Стипендии 4000 3,00 
 Други възнаграждения СБКО 0205 -2 650,00 
 Осигуровки УПФ 0552 -2 285,00 
 БИЛО/СТАВА 421 985,00 421 985,00 
    
 Училище с. Крива бара   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 3 240,00 
 Осигуровки ДОО 0551 604,00 
 Осигуровки УПФ 0552 242,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 351,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 152,00 
 Материали 1015 631,00 
 Вода, горива и енергия 1016 1 261,00 
 Други възнаграждения СБКО 0205 -1 500,00 
 Обезщетения персонал 0208 -1 322,00 
 Разходи за външни услуги 1020 -482,00 
 Командировки 1051 -220,00 
 Храна 1011 -2 957,00 
 БИЛО/СТАВА 158 823,00 158 823,00 
    
 Училище с. Василовци   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 150,00 



 8 

 Обезщетения персонал 0208 650,00 
 Осигуровки ДОО 0551 330,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 760,00 
 Материали 1015 1 637,00 
 Текущ ремонт 1030 1 631,00 
 Основен ремонт 5100 -2 300,00 
 Други възнграждения СБКО 0205 -2 000,00 
 Осигуровки УПФ 0552 -35,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 -259,00 
 Храна 1011 -564,00 
 БИЛО/СТАВА 195 780,00 195 780,00 
    
 Други дейности по образованието   
 Материали 1015 327,00 
 Застраховки 1062 2 091,00 
 Текущ ремонт 1030 -2 418,00 
 БИЛО/СТАВА 84 017,00 84 017,00 
    
 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ   
 Здравен кабинет Брусарци   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 -32,00 
 На здравен кабинет с. Василовци   32,00 
 БИЛО/СТАВА 21 131,00 21 099,00 
    
 Здравен кабинет Василовци   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 108,00 
 Осигуровки ДОО 0551 33,00 
 Разходи за външни услуги 1020 21,00 
 Други възнаграждения СБКО 0205 -37,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 -12,00 
 Медикаменти 1012 -47,00 
 Командировки 1051 -34,00 
 От здравен кабинет гр. Брусарци   -32,00 
 БИЛО/СТАВА 8 674,00 8 706,00 
    
 Детска ясла   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 68,00 
 Други плащания и възнаграждения 0209 -68,00 
 БИЛО/СТАВА 9 670,00 9 670,00 
    
 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ   
 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища   
 Вода, горива и енергия 1016 774,00 
 Материали 1015 -774,00 
 БИЛО/СТАВА 2 742,00 2 742,00 
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 МЕСТНИ РАЗХОДИ   
 
 
 Храна 1011 466,00 
 Вода, горива и енергия 1016 4 814,00 
 Разходи за външни услуги 1020 13 510,00 
 Текущ ремонт 1030 1 426,00 
 Командировки 1051 143,00 
 Застраховки 1062 827,00 
 Такси по заеми 1063 300,00 
 Други некласифицирани разходи 1098 550,00 
 Наказателни такси и лихви 1901 30,00 
 Материали 1015 -6 092,00 
 Неустойки и съдебни разходи 1092 -1,00 
 Разходи за застраховки 9700 -17 800,00 
 На кметство с. Василовци   360,00 
 На кметство с. Крива бара   1 467,00 
 БИЛО/СТАВА 223 446,00 221 619,00 
    
 Кметство с. Крива бара     
 Материали 1015 1 225,00 
 Разходи за външни услуги 1020 440,00 
 Вода, горива и енергия 1016 -159,00 
 Командировки 1051 -39,00 
 От общинска администрация Брусарци   -1 467,00 
 БИЛО/СТАВА 9 000,00 10 467,00 
       
 Кметство с. Василовци     
 Вода, горива и енергия 1016 410,00 
 Разходи за външни услуги 1020 417,00 
 Материали 1015 -253,00 
 Командировки 1051 -214,00 
 От общинска администрация Брусарци   -360,00 
 БИЛО/СТАВА 12 460,00 12 820,00 
    
 Кметство с. Смирненски     
 Материали 1015 495,00 
 Разходи за външни услуги 1020 506,00 
 Вода, горива енергия 1016 -917,00 
 Командировки 1051 -84,00 
 БИЛО/СТАВА 9 000,00 9 000,00 
    
 Общински съвет     
 Осигуровки НЗОК 0560 424,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 274,00 
 Възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения 0202 -698,00 
 БИЛО/СТАВА 47 600,00 47 600,00 
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 ОБРАЗОВАНИЕ   
 ОДЗ гр. Брусарци   
 Материали 1015 73,00 
 Вода, горива и енергия 1016 4 557,00 
 Разходи за външни услуги 1020 849,00 
 Застраховки 1062 421,00 
 Храна 1011 -4 330,00 
 От други дейности по икономиката Брусарци   -1 570,00 
 БИЛО/СТАВА 64 312,00 65 882,00 
    
 ЦДГ Крива бара   
 Храна 1011 112,00 
 Материали 1015 350,00 
 Вода, горива и енергия 1016 3 753,00 
 Разходи за външни услуги 1020 102,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -11,00 
 Командировки 1051 -145,00 
 От други дейноти по икономиката Брусарци   -1 394,00 
 От други дейноти по икономиката Крива бара   -315,00 
 От други дейноти по икономиката Василовци   -2 452,00 
 БИЛО/СТАВА 15 716,00 19 877,00 
    
 ЦДГ Василовци   
 Материали 1015 395,00 
 Разходи за външни услуги 1020 48,00 
 Вода, горива и енергия 1016 1 274,00 
 Храна 1011 -546,00 
 Командировки 1051 -10,00 
 От други дейноти по икономиката Брусарци   -1 161,00 
 БИЛО/СТАВА 14 600,00 15 761,00 
    
 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ   
 Домашен социален патронаж   
 Заплаи по трудови правоотношения 0101 664,00 
 Други плащания и възнаграждения 0209 130,00 
 Вода, горива и енергия 1016 1 875,00 
 Разходи за външни услуги 1020 809,00 
 Текущ ремонт 1030 1 371,00 
 Застраховки 1062 410,00 
 Други възнаграждения СБКО 0205 -18,00 
 Осигуроки ДОО 0551 -674,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 -4,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 -165,00 
 Храна 1011 -502,00 
 Материали 1015 -660,00 
 От разходи за лихви   -3 236,00 
 БИЛО/СТАВА 141 324,00 144 560,00 
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 Клуб на пенсионера Брусарци   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 138,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -40,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 -15,00 
 От други дейности по икономиката Брусарци   -83,00 
 БИЛО/СТАВА 6 788,00 6 871,00 
    
 Клуб на пенсионера Крива бара   
 Осигуровки ДОО 0551 49,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 31,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 19,00 
 Вода, горива и енергия 1016 89,00 
 Други плащания и възнаграждения 0209 -17,00 
 От други дейности по икономиката Брусарци   -171,00 
 БИЛО/СТАВА 2 411,00 2 582,00 
    
 Програми за временна заетост   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 -1 015,00 
 Други възнаграждения СБКО 0205 -68,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -589,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 -123,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 -72,00 
 На осветлние улица Смирненски   856,00 
 На спорт за всички Брусарци   648,00 
 На други дейности по транспорта   363,00 
 БИЛО/СТАВА 26 988,00 25 121,00 
    
 БКС   
 Водоснабдяване и канализация Брусарци   
 Материали 1015 141,00 
 Вода, горива и енергия 1016 -172,00 
 Разходи за външни услуги 1020 292,00 
 От други дейноти по икономиката Брусарци   -261,00 
 БИЛО/СТАВА 2 200,00 2 461,00 
    
 Осветление на улици гр. Брусарци   
 Вода, горива и енергия 1016 523,00 
 Текущ ремонт 1030 248,00 
 От разходи за лихви   -771,00 
 БИЛО/СТАВА 24 400,00 25 171,00 
    
 Осветление на улици с.Василовци   
 Вода, горива и енергия 1016 1 377,00 
 Текущ ремонт 1030 470,00 
 От разходи за лихви   -1 683,00 
 От други дейноти по икономиката Брусарци   -164,00 
 БИЛО/СТАВА 5 900,00 5 900,00 
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 Осветление на улици с.Крива бара   
 Вода, горива и енергия 1016 -463,00 
 Текущ ремонт 1030 88,00 
 На осветление за улици Смирненски   375,00 
 БИЛО/СТАВА 5 900,00 5 900,00 
    
 Осветление на улици с.Смирненски   
 Вода, горива и енергия 1016 880,00 
 Текущ ремонт 1030 351,00 
 На осветление за улици Крива бара   -375,00 
 От програми за временна заетост   -856,00 
 БИЛО/СТАВА 4 500,00 4 500,00 
    
 Озеленяване   
 Материали 1015 7,00 
 Вода, горива и енергия 1016 -79,00 
 На други дейности по транспорта   72,00 
 БИЛО/СТАВА 4 900,00 4 828,00 
    
 Чистота Брусарци   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 930,00 
 Други плащания СБКО 0205 2,00 
 Други плащания и възнаграждения 0209 300,00 
 Осигуроки НЗОК 0560 39,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 53,00 
 Разходи за външни услуги 1020 2 779,00 
 Текущ ремонт 1030 1 820,00 
 Застраховки 1062 658,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -235,00 
 Материали 1015 -1 070,00 
 Вода, горива и енергия 1016 -5 276,00 
 БИЛО/СТАВА 104 197,00 104 197,00 
    
 ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА   
 Спорт за всички Брусарци   
 Други плащания и възнаграждения 0209 100,00 
 Материали 1015 447,00 
 Разходи за външни услуги 1020 101,00 
 От програи за времнна заетост   -648,00 
 БИЛО/СТАВА 4 451,00 5 099,00 
    
 Обредени домове и зали Брусарци   
 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 4214 -679,00 
 Материали 1015 344,00 
 Разходи за външни услуги 1020 335,00 
 БИЛО/СТАВА 4 350,00 4 350,00 
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 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ   
 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища   
 Други плащания и възнаграждения 0209 930,00 
 Разходи за външни услуги 1020 1 463,00 
 Вода, горива и енергия 1016 -1 463,00 
 Основен ремонт 5100 3 805,00 
 Резерв 9700 -4 735,00 
 БИЛО/СТАВА 112 433,00 112 433,00 
    
 Други дейности по транспорт Брусарци   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 263,00 
 Текущ ремонт 1030 2 346,00 
 Застраховки 1062 768,00 
 Други плащания СБКО 0205 -550,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -98,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 -22,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 -6,00 
 Материали 1015 -246,00 
 Вода, горива и енергия 1016 -690,00 
 Разходи за външни услуги 1020 -994,00 
 От програми по временна заетост   -363,00 
 От озеленяване   -72,00 
 От други дейности по икономиката Брусарци   -25,00 
 От пазари и тържища   -311,00 
 БИЛО/СТАВА 37 719,00 38 490,00 
    
 Общински пазари и тържища   
 Основен ремонт 5100 4 555,00 
 Други плащания и възнаграждения 0209 -311,00 
 Резерв 9700 -4 555,00 
 На други дейности по транспорта   311,00 
 БИЛО/СТАВА 5 512,00 5 204,00 
    
 Други дейности по икономиката Брусарци   
 Осигуровки НЗОК 0560 200,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 -562,00 
 Заплати по трудови правоотношения 0101 -774,00 
 Други плащания СБКО 0205 -1 500,00 
 Други плащания и възнаграждения 0209 -585,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -1 705,00 
 На други дейности по икономиката Смирненски   97,00 
 На ЦДГ Крива бара   1 394,00 
 На ОДЗ Брусарци   1 570,00 
 На ЦДГ Василовци   1 161,00 
 На клуб на пенсионера Брусарци   83,00 
 На клуб на пенсионера Крива бара   171,00 
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 На водоснабдяване и канализация Брусарци   261,00 
 На осветление на улици Василовци   164,00 
 На други дейности по транспорта   25,00 
 БИЛО/СТАВА 67 240,00 62 314,00 
    
 Други дейности по икономиката Крива бара   
 Осигуровки НЗОК 0560 26,00 
 Осигуровки ДОО 0551 -97,00 
 Заплати по трудови правоотношения 0101 -67,00 
 Други плащания СБКО 0205 -143,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 -34,00 
 На ЦДГ Крива бара   315,00 
 БИЛО/СТАВА 5 852,00 5 537,00 
    
 Други дейности по икономиката Василовци   
 Заплати по трудови правоотношения 0101 286,00 
 Осигуровки ДОО 0551 35,00 
 Обезщетения за персонала 0208 -2 633,00 
 Други плащания СБКО 0205 -11,00 
 Осигуровки НЗОК 0560 -3,00 
 Осигуровки ДЗПО 0580 -126,00 
 На ЦДГ Крива бара   2 452,00 
 БИЛО/СТАВА 10 804,00 8 352,00 
    
 Други дейности по икономиката Смирненски   
 Други плащания и възнаграждения 0209 97,00 
 От други дейности по икономиката Брусарци   -97,00 
 БИЛО/СТАВА 2 435,00 2 435,00 
    
 Разходи за лихви   
 Разходи за лихви по заеми в страната 2224 -5 690,00 
 На домашен социален патронаж Брусарци   3 236,00 
 На осветление на улици Брусарци   771,00 
 На осветление на улици Василовци   1 683,00 
 БИЛО/СТАВА 7 000,00 1 310,00 
    
 Увеличение на плана на ОУ “П. К. Яворов” с. Крива бара   
 Наем земя 2406 300,00 
 БИЛО/СТАВА 2 055,00 2 355,00 

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

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 
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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 Против 

Приема се 
 
По трета точка  
Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 
31.12.2014г. 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Валентин Василев, Наташа Михайлова, Петър Димитров, 
Румен Савов, Камен Ценков, Вельо Велев, Йордан Йорданов 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Влиза Деми Димитров 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 328 
 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за 
публичните 
финанси и чл. 38, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за  
местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Брусарци, Общински съвет Брусарци 
 

РЕШИ: 
    
           Приема да извърши вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи за периода от  
01.01.2014г. до 31.12.2014г., както следва:   
    
           Ι. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 
№     НАИМЕНОВАНИЕ Било Става 
1 2 3 4 

1. Ремонт общински път MON 1062 Смирненски-Буковец-Одоровци (в 
участъците минаващи през населените места)      20 000,00 20 000,00 

2. Ремонт общински път MON 1061 Брусарци–Медковец      12 295,00 12 295,00 

3. Ремонт общински път MON 2063 Дъбова махала - Киселево        40 000,00 40 000,00 

4. Ремонт общински път MON 1060 Дъбова махала - Княжева махала - 
Крива бара            3 805,00 3 805,00 

5. Ремонт физкултурен салон на СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци                19 000,00 19 000,00 
6. Ремонт физкултурен салон на ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци                   9 000,00 9 000,00 
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7. Изграждане детска площадка за игри в ОДЗ „Синчец” гр. Брусарци                         9 333,00 9 333,00 
8. Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Детелина”с.Василовци                         7 077,00 7 077,00 

9. Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Мечо Пух” с. Крива бара                            6 582,00 6 582,00 

10. Ремонт Кухня на Домашен социален патронаж Брусарци     5 978,00 5 978,00 
11. Ремонт Кметство с. Буковец      6 575,00 6 575,00 
12. Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци    4 555,00 4 555,00 
13. Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци 13 920,00 13 920,00 
14. Ремонт част от сграда на бившата поликлиника гр.Брусарци 9 080,00 9 080,00 
  Всичко целеви средства: 167 200,00 167 200,00 
    
ІІ. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 
№     НАИМЕНОВАНИЕ Било Става 
1 2 3 4 
1. Ремонт на ел.инсталация кухня при ДСП гр. Брусарци 1 316,00 1 316,00 
  Всичко собствени средства: 1 316,00 1 316,00 
    

ІІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ НА УЧИЛИЩАТА 
№     НАИМЕНОВАНИЕ Било Става 
1 2 3 4 
2. Основен ремонт на покрив СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци 4 860,00 4 860,00 
3. Закупуване на лоптопи СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци 1 497,00 1 497,00 
4. Закупуване на интерактивна дъска СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци 1 152,00 1 152,00 
5. Закупуване на строително скеле СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци 1 392,00 1 392,00 
7. ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци 2 300,00 0,00 
  Всичко за подобряване на МТБ на училищата: 11 201,00 8 901,00 
    

ІV. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 
№     НАИМЕНОВАНИЕ Било Става 
1 2 3 4 

1. 
Ремонтно-възстановителни работи на църква "Св.Николай" 
с.Дондуково 90 314,00 90 314,00 

2. Аварийно-възстановителни работи на шахта и основен испускател на 
язовир с. Киселево 0,00 7 200,00 

  Всичко целеви средства по бедствия и аварии: 90 314,00 97 514,00 
    

V. ТРАНСФЕР НА МИП 
№     НАИМЕНОВАНИЕ Било Става 
1 2 3 4 
1. Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци 0,00 24 251,00 
  Всичко от трансфер на МИП: 0,00 24 251,00 
    
  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 270 031,00 299 182,00 

 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
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 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 Против 

Приема се 
 
По четвърта точка  
Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните 
стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и 
отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост: 
1: Язовир „Киселево” с площ 268,817 дка., намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, 
общ.Брусарци, област Монтана,  с.Бело поле  ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, 
общ.Ружинци, обл.Видин, описан в АПОС №56/07.04.2003 г.  
2: Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255  
, общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №21/12.09.2001 г.  
 
Взеха отношение: Валентин Василев, Катя Додева,  Огнян Йорданов, Цветана Живкова, Бистра 
Димитрова, Петър Димитров, Наташа Михайлова, Вельо Велев, Димитър Митов, Йордан 
Йорданов 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 329 
 

                 На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , чл.38, ал.1 и  чл. 39, ал.1 и 2 от Закона за концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от 
Правилника за прилагане на закона за концесиите, ОбС гр.Брусарци 
 

Р Е Ш И: 
 

     І. Открива два  броя процедури за предоставяне на концесии при следните условия: 
1. Предмет на концесиите : управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и 
прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите 
аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената 
по съответните технологии продукция от тях . 
2. Обекти на концесиите: 
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2.1. КОНЦЕСИЯ № 1: Язовир „Киселево” с площ  268,817 дка., намиращ се в землището на 
Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, област Монтана,  с.Бело поле  ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно 
поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин. За обекта има издаден акт за публична общинска 
собственост -  АПОС №56/07.04.2003 г.  
2.2. КОНЦЕСИЯ № 2: Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ се в землището на 
с.Василовци ЕКАТТЕ 10255  , общ..Брусарци, област Монтана. За обекта има издаден акт за 
публична общинска собственост -  АОС №21/12.09.2001 г.  
3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез 
обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане  и 
отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях,   любителски и стопански риболов, при условие, че не се застрашава 
техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна 
експлоатация.       
4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура  и принадлежности - няма;            
5.Максимален срок  на концесията – 15 /петнадесет/ години;     
6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор;            
7. Условията за осъществяване на концесията:  
7.1.Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.   
7.2.Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива бъдат 
изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента на 
тяхното изграждане.    
7.3.Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на 
сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването 
им. 
7.4.При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на концессионера за 
извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите. 
7.5.Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други 
разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с  изискванията 
на  Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, Закона за водите, 
Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите и  другите действащи 
нормативни актове. 
7.6.Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, 
респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на 
концесионера. 
7.7.Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и 
приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията. 
7.8.Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на трети 
лица, освен по предвидения в закона ред. 
7.9.Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда 
с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на 
концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, 
независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не. 
7.10.Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или 
принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията,  се предоставят под 
наем на трети лица. 
7.11.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или 
непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  
договор. 
7.12.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 
действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 
служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 
7.13.При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на 
правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, 
проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, 
или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на 
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концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и 
сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на 
ползването. 
7.14.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за реализиране 
на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе съгласувателни процедури 
по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното равновесие 
(ЗБР).   
7.15.Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на концесионната 
територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят 
качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда; 
7.16.Концесионерът е длъжен  да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за борба 
със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се застрашава 
целостта на обекта на концесията. 
7.17.Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си 
при настъпването на форсмажорно събитие.  
7.18.Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, 
трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата 
страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие 
и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава 
последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на 
задълженията й. 
7.19.Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения 
концесионен договор,  за вреди които са  последица от форсмажорно събитие. 
7.20.През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от 
форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на действието на 
форсмажорното събитие: 
7.20.1.Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 
въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват 
задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие; 
7.20.2.Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия 
възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие  и необходимостта от изменение на 
някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от 
форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до минимум 
неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие. 
7.21.Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора веднага 
щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие. 
7.22.При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети лица, 
посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение или 
компенсация за това.   

      8.Основни права и задължения по концесионния договор: 
8.1. Основни права и задължения на концедента:   
8.1.1.Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания в 
срокове и при условия, определени в концесионния договор. 
8.1.2.Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, екологична и 
друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както  и на достъп до 
обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на 
задълженията на концесионера по сключения  договор и съгласно условията на концесията; 
8.1.3.Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно 
неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор.   
8.1.4.Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, 
компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са 
свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на концесията. 
8.1.5.Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да управлява 
и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с условията и 
сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да не пречи на 
концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и като последица 
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от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера; 
8.1.6.Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне 
да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, 
предоставени по силата на сключения концесионен договор. 
8.1.7.Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера задължения 
по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в договора. 
8.1.8.Концедентът се задължава да назначава експертни технически съвети за приемане на анализ  
на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея /чл. 122,ал. 2 от Наредба 
№ 13/2004 г./ 
8.2. Основни права и задължения на концесионера:  
 Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния  договор, концесионерът 
има право: 
8.2.1.На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали 
приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване; 
8.2.2.Да преработва плодовете, които са негова собственост; 
8.2.3.Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост; 
8.2.4.Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед осъществяването на 
неговата нормална експлоатация; 
8.2.5.Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с 
ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с концедента и 
компетентните органи, съгласно изискванията на закона; 
8.2.6.Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага 
упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с концесията, от 
негово име и за негова сметка. Сключването на договор с подизпълнител не освобождава 
концесионера от задълженията му по отношение на стопанисването и експлоатацията на обекта 
Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор,  
концесионерът, е длъжен: 
8.2.7.Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени съгласно 
договора за концесия; 
8.2.8.Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец; 
8.2.9.Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със 
сключването на концесионния  договор; 
8.2.10.Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за възстановяване и 
поддържане на съоръженията; 
8.2.11.Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта 
технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация; 
8.2.12.Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо 
действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор; 
8.2.13.Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на разстояние 
до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката; 
8.2.14.Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или 
бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други 
лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 
8.2.15.Да изготви авариен план съгласно чл.138а, ал.1 от Закона за водите /ЗВ/ и по реда на чл.35 от 
Закона за защита на бедствията /ЗЗБ/, който става неразделна част от концесионния договор. 
8.2.15.1.Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със собствениците 
на хидротечнически съоражения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на 
концесионния договор. 
8.2.15.2.Да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ. 
8.2.15.3.Да изпълнява задължението по чл.142 от ЗВ. 
8.2.16.Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, свързана с него, на 
съответните контролни  органи при поискване; 
8.2.17.Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да ползват 
концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения; 
8.2.18.След изтичане на срока на договора да предостави обратно     на  концедента обекта, предмет 
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на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, скици, 
компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на 
обекта на концесията.  
8.2.19.Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на   
Концедента,  не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, планове, 
скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието 
на обекта на концесията.  
8.2.20.За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната 
програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от концесионера и 
длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията.  
8.2.21.Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в 
полза на Община Брусарци  за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително 
земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането.  
8.2.22.Концесионерът се задължава да осъществява техническа експлоатация на язовирната стена и 
съоръженията към нея съгласно изискванията на Наредба № 13/2004 г. за условията и реда на 
осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях 
8.2.23.Концесионерът се задължава да изготви „Инструкция за експлоатация и 
поддържане”,съобразена с конкретния язовир и утвърдена от собственика 
8.2.24.Концесионерът се задължава да спазва предписаните контролни обеми /източване до 
минимално безопасен обем/ от контролните органи 
8.2.25.Концесионерът се задължава да оборудва авариен склад и поддържа в готовност и наличност 
авариен резерв от материали и резервни части 
8.2.26.Концесионерът се задължава да осигурява физическа и техническа охрана на язовирната 
стена –обект на концесия, съгласно изискванията на Глава ІХ от Наредба № 13/2004 г. 
 Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си,  по: 
-опазване на околната среда и  екологичната програма за концесионния обект: 
-експлоатиране и поддържане на  обекта на концесията в техническо изправно състояние: 
-водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; 
-социалната програма на концесията;              
9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – няма.  
10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за предоставяне 
на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители   
10.1.Концесионерът  не може да отдава под наем на трети лица обекта на   концесията.  
10.2.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или 
непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  
договор; 
10.3.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 
действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 
служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 
11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:  
Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема 
банкова гаранция или парична гаранция,  като гаранция за изпълнение на инвестиционната 
програма в размер на 5 % от стойността на планираните инвестиции за съответната година, 
съобразно с инвестиционната му програма.  Гаранцията за изпълнение на инвестиционната 
програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари  на текущата година. При 
неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за 
съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична 
гаранция. 
12.  Условия за извършване на концесионно плащане, включително:  
а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на  
концесионния договор;                                                                               

1.  Язовир „Киселево”  в землището на с.Киселево  6912,00  лв. 
2. Язовир „Липена” в землището на с.Василовци  4320,00  лв. 

 
б) размер на минималното годишно концесионно плащане    

1. Язовир „Киселево”  в землището на с.Киселево 4320,00  лв. 
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2. Язовир „Липена” в землището на с.Василовци 4320,00  лв.  
  в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното 
плащане: няма 
  г) ред за извършване на концесионното плащане – до 30-ти юни на съответната година  в брой в 
касата на Община Брусарци или чрез банков превод по сметката на Община Брусарци  в 
обслужващата я банка. 
       д) Размерът на концесионно възнаграждение трябва ежегодно да се     актуализира с процента -
а инфлация. 
13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването 
на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на 
обществения ред: 
13.1.Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната 
сигурност и отбраната на страната, опазването на акалната среда, на човешкото здраве, на 
защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред, както и в други случаи, определени 
със закон. 
13.2.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали 
обстоятелства, създаващи опасност на националната сигурност и отбраната на страната, за 
околната среда, за човешкото здрраве, за защитените территории, зони и обекти и за обществения 
ред, както и в други случаи, определении със закон. 
14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите -  
такава не се предвижда;         
15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в 
полза на концедента обекта на концесията:  
Концесионерът е задължен  да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на 
Община Брусарци за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително 
земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно 
получена от Община Брусарци служебна бележка, извлечение от счетоводните книги;       
16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 
определени – съгласно документацията за участие;           
 17. Процедурата за предоставяне на концесията ще се проведе от комисия, назначена от Кмета 
на Община Брусарци. Съгласно чл. 26 от ЗК комисията ще извърши подбор на участниците, допуснати 
до участие в процедурата за предоставяне на концесия,  по следните критерии: 
-         пригодност за изпълнение на професионална дейност; 
-         технически възможности и професионална квалификация. 
              Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез: 
              1. регистрация в професионален и търговски регистър съгласно законодателството на държавата, 
в която участникът е установен, и/или 
              2. опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се 
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за извършване 
на съответните дейности съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен- 
минимални изисквания- един договор за изпълнение на дейности сходни с дейностите предмет на 
концисията 
Критерият технически възможности и професионална квалификация. 
се доказва чрез: 
              -Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва 
за изпълнение на мероприятията по поддръжка  на обектите в изправно техническо състояние и 
осигуряване на тяхната  безопасна техническа експлоатация..Минимално ниво-две технически лица. 
17.1. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:              
     Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще 
извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната оферта /ИИО/  по формулата:   

ИИОi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси)] х 100,  
 
Където:   
КП-Концесионното плащане -  в лв., съгласно офертата на участника; 
СИ-Инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника; 
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Коефициентите на тежест в %  на отделните критерии са както следва: 
Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %; 
Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите  -  30%; 
        
Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността 
на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за 
тежест на съответния критерии.  
18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на 
концесия.  
 
 Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или 
банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците. 
Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на 
„Центъра за административно обслужване” при Община Брусарци или по банкова сметка на 
общината. 
Гарнцията е в размер, както следва: 

 

  
 Цена на документацията за участие 20,00 лв.  
 ІІ.Възлага  на Кмета на Община Брусарци да организира провеждането на процедурата, съгласно 
изискванията на ЗК и ППЗК и  да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от 
проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионери.  

 
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 пета точка  
Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015 г., приета с Решение №316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС 
гр.Брусарци с помещение от 15 кв.м. и помещение от 16 кв.м. от едноетажна масивна сграда, 
находяща се в УПИ №І, кв.71 по действащия план на с.Василовци, общ.Брусарци – за отдаване 
под наем и откриване на процедура за отдаването им  под наем        
 

1.  Язовир „Киселево”  в землището на с.Киселево 432,00  лв. 
2. Язовир „Липена” в землището на с.Василовци 432,00  лв. 



 24 

Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 330 
 

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

Р Е Ш И : 
 

      1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015 г., приета с Решение №316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС 
гр.Брусарци с  помещение от 15 кв.м. и помещение от 16 кв.м. от едноетажна масивна сграда, 
находяща се в УПИ №І, кв.71 по действащия план на с.Василовци, общ.Брусарци, описана в 
АОС №764/21.10.2014 г. - за отдаване под наем. 
      2.Открива процедура за отдаването под наем на същите, за срок от пет  години. 
      3.Възлага на Кмета на Община Брусарци да приведе в изпълнение процедура по отдаване 
под наем  чрез публично оповестен търг с явно наддаване. 

 
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:  
Отдаване под наем без търг или конкурс на имот № 019176 в землището на с. Василовци, общ. 
Брусарци. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 331 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 33, ал 1, т. 2 от Наредбата за 
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стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 
57/Протокол № 9 от 25.04.2012 г., изменена с Решение № 180/Протокол № 25 от 21.06.2013 г., 
изменена с Решение № 273/Протокол № 38 от 29.05.2014 г. и изменена и допълнена с Решение № 
320/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. Общински съвет Брусарци 

 

РЕШИ: 
 

1. Разрешава отдаването под наем за срок от пет години на имот, частна общинска собственост 
за който има съставен АОС № 163/23.09.2004 г., а именно: имот № 019176 в землището на с. 
Василовци, местността „Ченгене сарай”, начин на трайно ползване – нива,  площ – 13,885 дка, 
категория на земята при неполивни условия – трета, при граници и съседи на имота: имот № 019178, 
нива на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ; имот № 004084, полски път на Община Брусарци; имот № 019207, 
полски път на Община Брусарци; имот № 019175, нива на Основно училище „П. Р. Славейков”; имот 
№ 019174,  нива на Камелия Иванова Коцева; имот № 019177, нива на Камелия Иванова Коцева и 
имот № 019174, нива на Камелия Иванова Коцева без провеждане на търг или конкурс на Ирена 
Димитрова Геориева. 

4. Възлага на Кмета на община Брусарци да сключи договор за наем за срок от пет години със 
Ирена Димитрова Георгиева за имоти № 019176 в землището на с. Василовци, общ. Брусарци по 
наемни цени, съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи 
от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 57/Протокол № 9 от 25.04.2012 г., изменена с 
Решение № 180/Протокол № 25 от 21.06.2013г., изменена с Решение № 273/Протокол № 38 от 
29.05.2014 г. и изменена и допълнена с Решение № 320/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. 
 
 Приложение към докладната: 
 
            1.   Писмо с вх. № СД-03-06-272/18.09.2014 г. – 1 бр.  

2. Скица № К04051/01.12.2014 г. – 1 бр. 
3. АОС № 163/23.09.2004 г. – 1 бр. 
4. Писмо с изх. № СД-03-06-15/16.01.2015 г. – 1 бр. 
5. Писмо с изх. № СД-03-06-1616.01.2015 г. – 1 бр. 

 
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 
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Вельо Велев: Предлагам 10мин. почивка. 
Катя Додева обявява 10 мин. почивка в 16.05ч. 
След направената почивка има кворум в залата. 
 
По седма точка:  
Приемане на План за действие на Община Брусарци за подкрепа на  интеграционните политики 
2015-2020 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 332 
 
На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с планиране и реализиране целите 
заложени в Общинската стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 Общински съвет Брусарци 

 
Р Е Ш И: 

 
Приема: План за действие на Община Брусарци за подкрепа на интеграционните политики 

2015-2020   
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 11.  
Гласували : “за” –  11, “против” 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По осма точка:  
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 
2015 година 
 
Влиза Йордан Йорданов. 
 
Взеха отношение: Димитър Митов, Славчо Славчев, Цветана Живкова, Камен Ценков, Наташа 
Михайлова, Валери Тодоров, Румен Савов, Йордан Йорданов 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 333 
 
         На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за Народните 
читалища,  ОбС  гр.Брусарци 

Р Е Ш И : 
         Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 
2015 година. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По девета точка:  
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Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2014 г. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 334 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни Общински съвет Брусарци  

Р Е Ш И:  
 

 Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2014г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По десета точка:  
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2014г. – 
31.12.2014г. 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова и Димитър Митов 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 335 
 
           На основание чл. 21, ал. 2,  и  чл.27, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският Съвет Брусарци 

 
РЕШИ: 

 
 Приема Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2014г. - 
31.12.2014г. (Приложение № 1). 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По единадесета точка:  
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2014 г.- 
31.12.2014 г.          
 
Взеха отношение: Георги Ценов 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 336 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и в изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общински съвет – 
Брусарци  

РЕШИ 
 

Приема Отчета за изпълненение решенията на Общински съвет- Брусарци за периода от 
01.07.2014.- 31.12.2014 г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По дванадесета точка:  
Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода от 01.01.2014г. до 
31.12.2014г 
 
Взеха отношение: Георги Ценов 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 337 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет 
Брусарци 

РЕШИ: 
 

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Брусарци за 
периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” –1 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По тринадесета точка:  
Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет 
Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с 
Решение № 7 от Протокол №3 от 08.12.2011г., изм. и доп.с Решение №45, Протокол 7 от 
28.03.2012г., изм. и доп. с Решение №238, Протокол 34 от 31.01.2014г. 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 338 
 

На основание чл. 21, ал. 3,  във връзка с чл. 26, ал.1  от ЗМСМА, Общинският Съвет 
Брусарци 

РЕШИ: 
 

 Приема изменение  на Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет 
Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с 
Решение № 7 от Протокол №3 от 08.12.2011г., изм. и доп.с Решение №45, Протокол 7 от 
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28.03.2012г., изм. и доп. с Решение№238, Протокол 34 от 31.01.2014г.,които влизат в сила от 
01.01.2015г., както следва: 

§1. В чл.10,ал.2, изречение първо думите ”основно месечно възнаграждение в размер на 50%” се 
заменят с „ основно месечно възнаграждение в размер на 60%”  
 
§2. В чл.11,ал.2 , изречение първо думите”основно месечно възнаграждение в размер на 20%” се 
заменят с „основно месечно възнаграждение в размер на 30%”  
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
По четиринадесета точка: ПИТАНИЯ 
На поставените писмени питания беше предоставен писмен отговор от кмета на общината. 
 
Постави се следното питане: 
Вельо Велев: Колко обекта с животни има в с. Василовци, които не отговарят на изискванията 
на Наредбата? 
 
 
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри заседанието 
в 16:48ч. 

 
 

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

           (А. Борисова)                                                          (К. Додева) 
 


