
1/9 

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  

№ 50 
 

Днес, 12.02.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се проведе  
редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха участие  13                               
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 
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; 
      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; 

      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.  
На заседанието на ПК на основание чл.54 А, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в 
дневния ред бяха допуснати като т.3 и т. 4 преди т. Питания  две извънредни докладни записки, а 
именно: 
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение 330/Протокол 
№ 49 от 26.01.2015г.на ОбС Брусарци, в частта на т.2 и т.3, като незаконосъобразно 
         Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. експерт „ОС, ПСД и К”, 
Допусната като т.3 от дневния ред. 
2. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател Общински Съвет Брусарци относно:  
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Отмяна на обжалвано пред Административен Съд Монтана решение № 310, Протокол № 
47/28.11.2014г. на Общински Съвет Брусарци, с което е постановен отказ за издаване на 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008, №170009 и части 
от имоти №170001, №170002, №170003 и №170004 в землището на с. Смирненски, общ. Монтана 
и приемане на решение за издаване на отказаният акт. 
         Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински Съвет Брусарци, 
Допусната като т.4 от дневния ред. 
 

Давам думата за разисквания по така предложеният Ви дневен ред. 
 
Катя Додева: Като вносител, на основание чл.58 от Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация оттеглям предложената Ви докладна записка като т.4 от дневния ред на 
Заседанието на постоянните комисии на ОбС на 11.02.2015г. 
 

Няма други 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” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1 ; 
 
Заседанието се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2015г 
         Докладва: Дафина Крумова Оникова – Старши специалист «Бюджет и финанси» 
 

2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Определяне на представител на Община Брусарци за редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД, град Монтана на 27.02.2015г 
         Докладва: инж. Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци 
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:  
Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение 
№330/Протокол №49 от 26.01.2015 г. на ОбС Брусарци, в частта на т.2 и т.3, като 
незаконосъобразно          
         Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. експерт „ОС, ПСД и К”, 
4. ПИТАНИЯ 
 
 

По първа точка:  
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2015г 
 
Влиза: Лилия Петрова 
 
Взеха отношение: Йордан Йорданов, Асен Арсенов, Поля Петрова, Цветана Живкова, Катя 
Додева, Наташа Михайлова, Славчо Славчев, Георги Ценов, Петър Димитров, Валентин 
Василев, Димитър Митов, Вельо Велев, Бойка Христова, Кръсто Георгиев 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение. 
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.  
 
По време на дебатите постъпи предложение от Вельо Велев средствата предвидени за ремонт и 
изграждане на общински пътища, описани в Поименен списък за капиталови разходи на 
Община Брусарци за 2015год. Точки 9-11 от част І. Капиталови разходи от целеви средства да 
бъдат обединени в една обща сума в 70000лв. и разходвани за ремонт и изграждане на общински 
пътища в с. Василовци.  
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Катя Додева: Подлагам предложението на гласуване. 
 
Гласували предложението: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    Против 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов Против 

6. Деми Борисов Димитров Въздържал се 

7. Димитър Маринов Митов Против 

8. Димитър Цветанов Димитров Против 

9. Йордан Владиславов Йорданов Против 

10. Катя Крумова Додева Въздържал се 

11. Лилия Владимирова Петрова Против 

12. Славчо Кирилов Славчев Против 

13. Цветана Иванова Живкова Въздържал се 
 

Не се приема. 
 
Йордан Йорданов: Предлагам прекратяване на дебатите  
 

Гласували предложението за прекратяване на дебатите: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 
Приема се. 
 
Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 339 
 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 
94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 
2015г., ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. 
и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Брусарци, ОБС Брусарци 

РЕШИ: 
 

1. Приема бюджета на Община Брусарци за 2015г., както следва: 
1.1. По приходите в размер на 2 808 970 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 
1.1.1. Приходите за делегирани от държавата дейности в размер на 1 692 147 лв., в т.ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 549 217 лв.; 
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности 
в размер на 25 000 лв.; 
1.1.1.3. Временни безлихвени заеми в размер на 8 094 лв.; 
1.1.1.4. Реализиран преходен остатък на делегираните от държавата дейности от 2014г. в размер на 109 
836 лв. 
1.1.2. Приходите за местни дейности в размер на 1 116 823 лв., в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 138 200 лв.; 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 271 562 лв.; 
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1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 399 800 лв., в т.тч.: 
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 379 600 лв; 
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 20 200 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 156 200 лв., в т.ч.: 
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 80 000 лв.; 
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 76 200 лв. 
1.1.2.5. Реализира преходен остатък от местни дейности от 2014г. в размер на 119 632 лв.. 
1.2. По разходите в размер на 2 808 970 лв., разпределени по дейности  и параграфи,  съгласно 
Приложение № 2, в т.ч.: 
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 1 692 147 лв.; 
1.2.2. За местните дейности в размер на 1 106 823 лв.;  
1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи в размер на 10 000лв. 
2. Приема програма за капиталовите разходи за 2015г. (поименен списък по обекти, видове разходи 
и източници на финансиране) в размер на 276 442 лв.,  съгласно Приложение № 3. 
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 101 200 лв., 
съгласно Приложение № 3 т.І 
2.2.Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински 
пътища в размер на 80 000 лв., съгласно Приложение № 3 т.І 
2.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с собствени приходи и постъпления от 
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 3 т.ІV 
2.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери, съгласно Приложение 
№ 3 т.ІІІ 
2.5  Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за 
капиталови разходи, съгласно Приложение № 3 т.ІІ 
 
3. Утвърждава разходите за заплати през 2015г., съгласно Приложение № 5,  без звената от 
системата на народната просвета, които прилагат система на делегирани бюджети и определя: 3.1. 
Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, 
съгласно Приложение № 5 * 
3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2015г., съгласно съгласно Приложение № 5 
** 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
4.1. Членски внос - 1400  лв.; 

* Съгласно РМС 633, изм. и доп. с РМС 801/2014г., за делегираните от държавата дейности във 
функциите "Образование" (с изключение на прилагащите системата на делегирани бюджети), 
"Здравеопазване", "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", и "Почивно дело, религиозни 
дейности и култура" (без читалищата) числеността на персонала се определя от кмета на общината 
в рамките на средствата, определени по съответните стандарти и утвърдените планови разчети по т. 
3.2. от проекта за решение към докладната записка. 

** Разходите за заплати се утвърждават от общинските съвети по предложение на кмета на 
общината, съгласно чл. 4 от Постановление № 67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации 
и дейности и утвърдените в съответната община практика. 
4.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет - 11000 лв.; 
4.3. Стипендии в размер на 5 916 лв. 
4.4. Субсидии за: 
4.4.1. Читалища – 83 280 лв., съгласно Приложение № 11; 
4.5. Упълномощава Кмета на общината да определя и договаря допълнителни условия по  
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1.- 4.4. 
5. Утвърждава преходния остатък от 2014г. по дейности в размер на 229 468 лв., съгласно 
Приложение № 4, в т.ч.: 
5.1. За държавни разходи в размер на 109 836 лв; 
5.2. За местни дейности в размер на 119 632 лв. 
6. Утвърждава бюджетът на общината по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 
Приложение № 6. 
6.1. Собствени приходи и помощи, в т.ч.:                                                                          409 762 лв. 
6.1.1. Данъчни приходи                                                                                                        138 200 лв.                      
6.1.2. Неданъчни приходи, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми    271 562 лв.                                                            



5/9 

6.2. Разходи, в т.ч.:                                                                                                             2 808 970 лв. 
6.2.1. Заплати и възнаграждения на персонал нает по труд.правоотнош.                   1 146 502 лв. 
6.2.2. Други възнаграждения и плащания на персонала                                                   263 936 лв.                                                 
6.2.3. Осигурнителни вноски                                                                                               290 656 лв. 
6.2.4. Издръжка                                                                                                                     716 238 лв. 
6.2.5. Социални разходи, стипендии:                                                                                    16 916 лв. 

      в т. ч. стипендии                                                                                                             5 916 лв. 
6.2.6. Субсидии                                                                                                                        83 280 лв. 
6.2.7. Придобиване на нефинансови активи - Капиталови разходи                                 276 442 лв. 
6.2.8. Лихви                 15 000 лв. 
6.3. Трансфери ( субсидии, вноски, вр. заеми)                                                                2 169 740 лв.                                                         
6.3.1. Субсидии (вноски от/за ЦБ за/от др. бюджети)                                                    2 130 217 лв. 
6.3.2. Други трансфери                                                                                                           39 523 лв. 
          в т.ч. времени безлихвени заеми                                                                                   8 094 лв. 
6.4. Дефицит/излишък                                                                                                        -229 468 лв. 
6.4. Финансиране                                                                                                                  229 468 лв. 
6.4.1. Друго финансиране                                                                                                      - 2 078 лв.  
6.4.2. Наличности в началото на периода                                                                          231 546 лв. 
6.5. Упълномощава кмета на общината да договаря допълните условия по предоставянето и 
отчитането на средствата по Приложение № 6. 
7. Приема следните лимити за разходи: 
7.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения; 
7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 10 000 лв.; 
7.3. За карти за пътуване / пътни разходи по утвърден списък на работодателя: 
      - За учители/ педагогическия персонал 85% от стойността на картата/трансп.разходи; 
7.4. Одобрява разходи за помощи за погребения в размер на стойността на ковчега по план – сметка на 
общината. 
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, 
съгласно Приложение № 7. 
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015г. и 
прогнозни показатели за периода 2016 и 2017г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните 
взаимоотношения и финансирането,  съгласно Приложение № 9. 
10. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен по бюджета на Община Брусарци, 
съгласно Приложение № 10. 
11. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2015г. в размер на 6 857 806лв.; 
11.2. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015г. в размер на 0 
лв. 
11.3. Намерения за поемане на нов дълг, съгласно Приложение № 8. 
12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2015г. в  размер на 5%. 
13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 
2015г. в размер на 30%. 
14. Определя размера на просрочените задължения от 2014г. , които ще бъдат разплатени от 
бюджета за 2015г. в размер на 0 лв.  
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
2015г. в размер на 6 253,93 лв., в т.ч.: 
15.1. Наеми от общинско имущуство в размер на 6 253,96 лв.; 
16. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите 
в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност; 
16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от 
една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
16.3. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се покрива 
текущо с временни безлихвени заеми от други сметки на общината. 
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16.4. Определя при необходимост приоритети  за изразходването на бюджетни средства в 
съответствие  с общинската финансова политика. 
17. Възлага на кмета на общината: 
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 
10. 
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
17.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити. 
17.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на 
бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за 
финансово управление и контрол. 
17.5. Да организира разпределението на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по 
месеци и тримесечия и да утвърди разпределението.  
17.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на 
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните 
приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
17.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 
средства от дарения и спонсорство  в съответствие  с волята на дарения. 
17.8. Да информира на всяко тримесечие Общински съвет  в подходяща форма за размера и причините 
за просрочените задължения, ако има такива. 
17.9. Да предлага на Общински съвет  след 30 юни  да се прехвърлят средства от един вид разходи в 
друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,  с изключение на разходите за образование 
при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност. 
17.10. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 
17.11. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните 
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния УО и на МФ. 
18. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 
програми. 
18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на 
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по – късно от края на 2015г. 
18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси. 
18.3. При предоставянето на средствата от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на 
чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. 
18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни 
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на 
Общински съвет. 
19. Упълномощава кмета на общината: 
19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за 
финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други 
донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
19.2. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на 
общински програми и проекти.  
19.3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на 
алтернативни източници на средства за реализиране на годишни цели на общината. 
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2015г., съгласно 
Приложение № 12. 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 



7/9 

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 За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова Въздържал се 

Приема се 
 
Димитър Митов: Предлагам 10 мин. почивка 
Катя Додева: Обявявам 10 мин. почивка в 15:07ч. 
След направената почивка в 15:17ч. в заседателната зала има кворум.  
 
По втора точка:  
Определяне на представител на Община Брусарци за редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД, град Монтана на 27.02.2015г 
 
Взеха отношение: Цветана Живкова, Петър Димитров, Наташа Михайлова, Димитър Митов 
 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 340 
 

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

 
Р Е Ш И : 

 
1. Упълномощава за представител на Община Брусарци на Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 
Монтана на 27.02.2015г., кметът на Общината - Наташа Михайлова Младенова. 
 
2. При невъзможност Кметът на общината да участва в заседанието на на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД, град Монтана, което ще се проведе на 27.02.2015г. от 11:00 часа в сградата на Областна 
администрация Монтана, определя зам.-кметът на общината инж. Петър Цветков Димитров  да 
го представлява. 
 
3. Съгласува следната позиция на Община Брусарци по предложените решения: 
3.1. Приема отчета за дейността и отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 
2014г., съгласно приложено Решение № 1; 
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3.2. Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2015г., съгласно приложено  Решение № 
2; 
 
3.3. Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 
потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Монтана на водоснабдителната и канализационната система в 
обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, по реда на чл.198п, ал.1, предложение 
първо от Закона за водите.; 
 
3.4. По точка Разни: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за 
добре и с оглед запазване интереса на Община Брусарци.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Писмо с Вх. № РД-01-03-19/30.01.2015г. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
По трета точка   
Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение 330/Протокол 
№ 49 от 26.01.2015г.на ОбС Брусарци, в частта на т.2 и т.3, като незаконосъобразно 
 
Взеха отношение: Бистра Борисова, Катя Додева, Димитър Митов, Наташа Михайлова, Петър 
Спасов,  Цветана Живкова, Петър Димитров, Георги Ценов 
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 341 
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      На основание чл.45, ал.9 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и при мотиви, изложении в Заповед №АК-04-12/06.02.2015 г. на Областен Управител 
Монтана,  Общински съвет гр.Брусарци 
 

Р Е Ш И: 
 

      -изменя т.2 от Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г. на ОбС Брусарци, като същата 
придобива следния вид : Открива процедура за отдаването под наем за срок от  пет  години на 
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., с начална тръжна цена 2,20 лв. на 1 кв.м., съгласно Тарифа за базисните 
наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти, приета с Решение 
№11/Протокол №3 от 14.12.2007 г. На ОбС Брусарци. 
 
      -т.3 от Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г. на ОбС Брусарци не се променя, а 
именно : 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 За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
По четвърта точка: ПИТАНИЯ  
На поставените въпроси от предишното заседание бе предоствен писмен отговор от страна на 
Кмета на Общината  
 
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри заседанието 
в 15:52ч. 

 
 

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

           (А. Борисова)                                                          (К. Додева) 


