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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: zbg@abv.bg, CvetelinaBorislavova@gmail.com  

 
Препис-извлечение! 

  
П Р О Т О К О Л  

№ 2 
 

Днес, 25.11.2011 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се 
проведе заседание на Общински съвет. 
Присъстваха: 

1. Катя Крумова Додева - Председател  
2. Асен Димитров Арсенов 
3. Валери Любенов Тодоров 
4. Валентин Петров Василев  
5. Вельо Цветанов Велев 
6. Георги Димитров Ценов 
7. Деми Борисов Димитров - отсъства  
8. Димитър Маринов Митов 
9. Йордан Владиславов Йорданов 
10. Лилия Владимирова Петрова 
11. Славчо Кирилов Славчев 
12. Цветана Иванова Живкова 
13. Юлия Робинзонова Каменова 

В заседанието взеха участие:  
Наташа Михайлова Димитрова – Кмет Община Брусарци; 
Наталия Руменова Димитрова – Зам. Кмет Община Брусарци; 
Емилия Алексиева Иванова – Директор Дирекция „АИО и ФСД”; 
Христлена Асенова Цветанова – Директор Дирекция „ОТСИПХД”; 
Кмет с. Смирненски – Бойка Христова; 
Кмет с. Крива бара – Петър Спасов;  
Кмет с. Дондуково – Румен Савов; 
Кмет с. Василовци – Огнян Йорданов. 
Граждани. 
 

КАТЯ ДОДЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Дами и господа, откривам втората 
редовна сесия на Общински съвет Брусарци. В залата присъства необходимият брой общински 
съветници, дванадесет на брой. Отсъства г-н Деми Димитров. Не е постъпило писмено 
обяснение за отсъствието му. На лице е кворум и заседанието на общинския съвет е законно. 
Преди да започнем същинската работа, нека да си пожелаем един успешен мандат, нека си 
пожелаем да изградим взаимоотношения, основани на добрия тон и уважение. И нека да 
започнем работа с много вяра, с много сигурност за едно по-добро бъдеще на Община Брусарци 
и на хората в нея. Благодаря ви! Преминаваме към същинската работа. Колеги общински 
съветници, пред вас е раздаден предварително дневния ред. Имате ли предложения, 
съображения, допълнения по дневния ред. Имате ли такива предложения, ако нямате да 
преминем към режим на гласуване. Има ли предложения? Няма. Който е съгласен с така 
предложения дневен ред, моля да гласува „ЗА”. 
 
Предложението за Дневния ред беше гласувано: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1 ; 
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ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Наташа Михайлова Димитрова – Кмет Община Брусарци относно: 
Промяна на Структурата за управление на общинска администрация и кметствата 
на територията на общината. 

Докладва: Галина Арсенова – Секретар Община Брусарци  
 

2. Докладна записка от Наташа Михайлова Димитрова – Кмет Община Брусарци относно: 
Определяне основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на 
кметства в Община Брусарци. 

Докладва: Галина Арсенова – Секретар Община Брусарци  
 

3. Определяне възнаграждението на Председателя на Общински Съвет Брусарци. 
 

4. Предложение от Катя Крумова Додева – Председател Общински Съвет Брусарци 
относно: Излъчване на представител и заместник представител от Община 
Брусарци и Общински Съвет Брусарци в Регионалния съвет за развитие на 
Северозападния район за планиране. 

Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински Съвет Брусарци 
 

5. Предложение от Катя Крумова Додева – Председател Общински Съвет Брусарци 
относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на Проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация. 

Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински Съвет Брусарци 
 

6. ПИТАНИЯ 
 

 
По първа точка:  
КАТЯ ДОДЕВА: Давам думата на г-жа Галина Арсенова – Секретар на общината. 
ГАЛИНА АРСЕНОВА: Прочита Докладната записка. 
КАТЯ ДОДЕВА: Благодаря ви! Други становища по проекта за решение? Има ли други? Който 
е съгласен за прекратяване на разискванията по точка първа от дневния ред, моля да гласува 
„ЗА”. 
 
Гласували за прекратяване на разискванията: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1; 
 
КАТЯ ДОДЕВА: Преминаваме към гласуване на проекта за решение по точка първа. Който е 
съгласен Общински Съвет Брусарци … Прочита решението. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 2 
 
Общински съвет Брусарци на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА одобрява структура за 
управление на общинска администрация и кметствата на територията на общината, считано от 
01.12.2011г., както следва: 
 
А. Кабинет на кмета 
 Кмет община 
 Зам. Кмет – 2 души 
 Кметове на кметства – 4 души 
 Кметски наместници – 4 души 
 Секретар 
 Служител по сигурността на информацията 
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 Финансов контрольор 
 
Б. Обща администрация 
 Дирекция „Административно информационно обслужване и финансово стопански дейности” 

– 11 души 
 

В. Специализирана администрация 
 Дирекция „Общинска техническа служба, икономическа политика и хуманитарни дейности” – 

6 души 
 
Г. Други /специалисти в кметства/ - 6 души в т.ч. 
 Кметство Василовци – 2  
 Кметство Дондуково – 1 
 Кметство Крива бара – 2 
 Кметство Смирненски – 1 

  
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1; 
 
 
По втора точка:  
КАТЯ ДОДЕВА: Докладна записка от Наташа Михайлова Димитрова – Кмет Община 
Брусарци, относно Определяне основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете 
на кметства в Община Брусарци. Давам думата на Галина Арсенова – Секретар на общината. 
ГАЛИНА АРСЕНОВА: Прочита Докладната записка. 
КАТЯ ДОДЕВА: Ако няма други предложения, който е съгласен да се прекратят 
разискванията по точка втора от дневния ред, моля да гласува. 
 
Гласували за прекратяване на разискванията: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1; 
 
КАТЯ ДОДЕВА: Преминаваме към гласуване на точка втора от дневния ред. Който е съгласен 
… Прочита решението. Моля, който е съгласен да гласува „ЗА”. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 3 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци реши: 
1. Определя индивидуални основни месечни заплати на кметовете на кметства в Община 

Брусарци, считано от 09.11.2011г., както следва: 
1.1. Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души 

 Кмет на кметство Василовци с населени 1346 души – 688лв.; 
 Кмет на кметство Крива бара с население 1102 души – 658лв.; 

1.2. Кмет на кметство с население до 500 души 
 Кмет на кметство Смирненски с население 450 души – 542лв.; 
 Кмет на кметство Дондуково с население 384 души – 542лв.; 

2. Определя основна месечна заплата на кмета на Община Брусарци Наташа Михайлова, считано 
от 09.11.2011г. в размер на 1240лв. 

3. Приема размерите на допълнителните им трудови възнаграждения за прослужено време да се 
определя по ред и начин, приет за определяне на съответните възнаграждения за Общинска 
администрация. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1; 
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По трета точка:  
КАТЯ ДОДЕВА: Преминаваме към точка три от дневния ред, определяне на възнаграждението 
на Председателя на Общински Съвет Брусарци. Колеги, постъпило е предложение от групата на 
съветниците от ПП „ГЕРБ”, очаквам и вашите предложения. Давам думата за предложения по 
точка три. Г-н Йорданов. 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Прочита предложението. 
КАТЯ ДОДЕВА: Колеги очаквам вашите предложения по точка три. Становища, 
предложения? Има ли такива предложения? Няма предложения. Който е съгласен с 
предложението на групата съветници от „ГЕРБ” моля да гласува за. Зачитам решение по точка 
3. Благодаря ви. 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя основно месечно 
възнаграждение на Председателя на Общински Съвет Брусарци в размер на 70% от основната 
заплата на Кмета на Общината, считано от 09.11.2011г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1; 
 
 
По четвърта точка:  
КАТЯ ДОДЕВА: Предложение от Председателя на Общински съвет Брусарци относно 
излъчване на представител и заместник представител от Община Брусарци и Общински Съвет 
Брусарци в Регионалния съвет за развитие. Прочита предложението. От общински съвет можете 
да предложите и други членове на този регионален съвет. Имате ли такива предложения 
колеги? Няма. Който е съгласен … прочита проекта за решение, моля да гласува. 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 5 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62, ал. 3 и ал. 6 от Правилника 
за прилагане на Закона за регионално развитие, Общински съвет реши:  

1. Определя за Член на Регионалния съвет за развитие – г-жа Наташа Михайлова Димитрова – 
Кмет на Община Брусарци и за Представител на Общински Съвет Брусарци – г-жа Катя 
Крумова Додева – Председател на Общински Съвет Брусарци; 

2. Определя за зам. представител от Община Брусарци – г-жа Наталия Руменова Димитрова - 
Зам. Кмет на Община Брусарци и за зам. представител от Общински Съвет Брусарци – г-н 
Асен Димитров Арсенов. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1; 
 
 
По пета точка:  
КАТЯ ДОДЕВА: Предложение от Катя Крумова Додева - Председателя на Общински съвет 
относно създаване на временна комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията 
и дейността на Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация. Който е съгласен със създаването на временна комисия за изготвяне 
на Правилник за организация дейността на общински съвет Брусарци, моля да гласува. 
 
Предложение за създаване на временна комисия. 
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Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
КАТЯ ДОДЕВА: Давам думата да определите от колко члена да бъде тази временна комисия. 
Чакам вашите предложения. 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Предлагам броя да бъде 5 човека. 
КАТЯ ДОДЕВА: Първо предложение постъпи от г-н Йорданов 5 броя. Други предложения 
имате ли? Ако няма други предложения да подложим на гласуване. Който е съгласен 
временната комисия за изготвяне на Правилника да се състои от 5 члена моля, да гласува „ЗА”. 
 
Предложение за определяне броя на членовете на временната комисия - 5 члена. 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
КАТЯ ДОДЕВА: Вашите предложения за състава на тази комисия.  
АСЕН АРСЕНОВ: Аз мисля че Председателя задължително трябва да участва в тази комисия. 
Предлагам Катя Додева. 
КАТЯ ДОДЕВА: Първо предложение от Г-н Арсенов. Други предложения за попълване 
състава на комисията.  
СЛАВЧО СЛАВЧЕВ: Аз имам предложение. Както е почти задължително Председателя да 
бъде в тази комисия, мисля че от всяка политически представена сила трябва да има поне по 
един човек и другото да бъде с предложения на хора, които смятате... 
КАТЯ ДОДЕВА: Да разбирам, че вие предлагате от всяка група съветници да има 
представител. Добре. 
ВАЛЕНТИВ ВАСИЛЕВ: Предлагам да влезне в комисията Юлия Каменова ако може. 
ЮЛИЯ КАМЕНОВА: Аз си правя отвод. 
КАТЯ ДОДЕВА: Г-жа Каменова прави отвод. Други предложения? 
ГЕОРГИ ЦЕНОВ: Предлагам Асен Арсенов. 
КАТЯ ДОДЕВА: От другите групи общински съветници, за да бъде наистина демократично. 
Хубаво е да има представител в комисията от всички. 
АСЕН АРСЕНОВ: Предлагам Димитър Митов. 
АСЕН АРСЕНОВ: Може ли да предложим и друг? 
КАТЯ ДОДЕВА: Може. 
АСЕН АРСЕНОВ: Славчо Славчев. 
КАТЯ ДОДЕВА: Постъпили се предложения за Председателя, за Асен Арсенов – от РЗС, за 
Димитър Митов – от БСП, Славчо Славчев – от ГЕРБ и за сега не виждам… 
ЦВЕТАНА ЖИВКОВА: Валери Тодоров. 
КАТЯ ДОДЕВА: Други предложения? Ако няма да преминем към гласуване. Колеги 
предлагам да гласуваме анблок комисията, защото са постъпили само 5 предложения. Които е 
съгласен … прочита проекта за решение, моля да гласува „ЗА”. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 6 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет реши:  
1. Създава временната комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на 

Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
2. Определя броя и членовете на временната комисия, както следва: 

1. Катя Крумова Додева; 

2. Асен Димитров Арсенов; 

3. Славчо Кирилов Славчев; 

4. Димитър Маринов Митов; 

5. Валери Любенов Тодоров; 
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Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По шеста точка:  
КАТЯ ДОДЕВА: Предлагам да заседава временната комисия в сряда на 30 ноември от 13:30. 
Закривам второто заседание. Благодаря ви колеги! 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14:28. 

 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (ПП)                    

          (Ц. Бориславова)                                                      (К. Додева) 
 
 

Изготвил: 
Цветелина Бориславова,  
Техн. сътрудник Общински съвет 


