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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  

№ 7 
 

Днес, 28.03.2012 г. от 14:00 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; 
Петър Цветков Димитров - Зам. Кмет Община Брусарци; 
Галина Арсенова Владиславова - Секретар Община Брусарци; 

      Христлена Асенова Цветанова - Директор Дирекция „ОТСИПХД”; 
      Ирена Янакиева Иванова - Директор Дирекция „АИО и ФСД”; 
      Бистра Димитрова Борисова - Ст. Експерт "ОС, ПСД, К и СД”;  
      Ваня Славчова Йонова-Димитрова - Старши експерт "ЧР, Проекти Програми, ВО, ЕИД"; 
      Емилия Асенова Иванова - Ст. специалист "ОТС и Търговия"; 
      Кремена Цветанова Томова - Старши специалист "ГРАО"; 
      Кмет с. Смирненски - Бойка Георгиева Христова; 

Кмет с. Крива бара - Петър Борисов Спасов;  
Кмет с. Дондуково - Румен Йосифов Савов; 
Кмет с. Василовци - Огнян Иринов Йорданов; 
Кметски наместник Буковец - Кръсто Цаков Георгиев; 
Кметски наместник Княжева махала - Николай Малинов Никитов; 
ГРАЖДАНИ. 
 
 

КАТЯ ДОДЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Открива сесията на Общински 
съвет Брусарци. В залата присъства необходимият брой общински съветници. Който е съгласен с 
така предложения дневен ред, моля да гласува.  
 
Предложението за Дневния ред беше гласувано: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  0 ; 
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ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане Общинска Программа за енергийна ефективност на Община Брусарци 
за 2012 - 2013г.  
Докладва: Ваня Йонова – Ст. Експерт „ЧР, Проекти Програми, ВО, ЕИД” 
 

2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие през 2011 година на община Брусарци.  
Докладва: Ваня Йонова – Ст. Експерт „ЧР, Проекти Програми, ВО, ЕИД” 

 
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци 

относно: Годишна програма за  развитие на читалищната дейност в Община 
Брусарци през 2012 година в изпълнение чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 
читалища /ЗНЧ/. 
Докладва: Христлена Асенова Цветанова – Директор Дирекция  „ОТСПХД” 

 
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 

Приемане на общинска стратегия за подобряване безопасността на движението по 
пътищата на Община Брусарци 2011-2020г. 
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт „ОЗ и ЗН” 

 
5. Докладна записка от Асен Димитров Арсенов – Зам. Председател Общински Съвет 

Брусарци относно: Предложение за решение по молба на Цветанка Борисова 
Петкова, ЕГН 4801233214 с Вх. № 94-00-1458/29.07.2011г. до Президента на 
Република България за опрощаване на публични държавни вземания, дължими 
на основание Акт за установяване на задължения по декларация № 
901318/15.09.2011г., издадено от ТД гр. Велико Търново – офис Монтана, 
(представляващи здравно осигуряване за периода от 01.12.2010г. до 31.08.2011г., в 
размер на 162,26лв., в това число главница – 151,20лв и лихви – 11,06лв., към 
24.01.2012г.), на основания чл. 98, т. 12 от Конституцията на РБ. 
Докладва: Асен Арсенов – Зам. Председател 

 
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 

Одобряване символ „Знаме на Община Брусарци”.  
Докладва: Галина Арсенова – Секретар Община Брусарци 
 

7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет 
Брусарци, неговите комисии и взаймодействието му с общинска администрация.  
Докладва: Галина Арсенова – Секретар Община Брусарци 

 
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост. 
Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД” 

 
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 

Приемане на Наредба за обществен ред на територията на Община Брусарци.  
Докладва: Галина Арсенова – Секретар Община Брусарци 

 
10. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 

Изменение на общинска транспортна схема, приета с Решение № 308/Протокол № 
51 от 28.09.2011 на ОбС гр. Брусарци. 
Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД” 
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11. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 
Приемане на нова общинска транспортна схема на Община Брусарци, 
включваща автобусна линия по маршрут „Брусарци – Буковец – Брусарци”. 
Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД” 

 
12. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 

Справка за свободни обработваеми земи от ОПФ и ООФ. 
Докладва: Бистра Димитрова Борисова – Ст. Експерт „ОС, ПСД, К и СД” 

 
13. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 

Промяна на статута и начина на трайно ползване на част от поземлен  имот № 
002176 от КВС на с. Василовци и съгласие за изработване на ПУП за разширение 
на съществуващо ромско гробище с. Василовци. 
Докладва: Петър Цветков Димитров – Зам. Кмет Община Брусарци 

 
14. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: 

Промяна на статута и начина на трайно ползване на поземлени имоти № 042009, 
042011, 042012, 042013 и 042014 от КВС на гр. Брусарци и съгласие за изработване 
на ПУП за разширение на гробищен парк гр. Брусарци. 
Докладва: Петър Цветков Димитров – Зам. Кмет Община Брусарци 

 
15. Докладна записка от Асен Димитров Арсенов – Зам. Председател Общински Съвет 

Брусарци относно: Определяне на представители от Общински Съвет Брусарци за 
включване в комисия за осъществяване на периодичен контрол върху пробега, 
пътникопотока и получените приходи от продажбата на билети, във връзка с 
Решение № 28 от Протокол № 5/30.01.2012г. за дофинансиране на ЕТ „Григор 
Крумов”. 
Докладва: Асен Арсенов – Зам. Председател 
 

16. ПИТАНИЯ 
 
 
 
По първа точка:  
Приемане Общинска Програма за енергийна ефективност на Община Брусарци за 2012 - 
2013г. 
 
ВЛИЗА  ЛИЛИЯ ПЕТРОВА 
 
Взеха отношение: Ваня Йонова, Асен Арсенов. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 39 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗЕЕ, Общински 
съвет Брусарци приема ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА 
БРУСАРЦИ ЗА 2012Г. – 2013Г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
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По втора точка:  
Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие през 2011 година на община Брусарци.  
 
Взеха отношение: Ваня Йонова, Цветана Живкова. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 40 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал.4 от Правилника за 
прилагане на ЗРР, Общински съвет Брусарци  

Р Е Ш И : 
1.Одобрява годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план 

за развитие 2007-2013г.на община Брусарци за 2011 година. 
2. Копие от Годишния доклад и решението на общински съвет Брусарци да се 

изпрати в седем дневен срок на Председателя на Областния съвет за развитие гр.Монтана. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По трета точка:  
Годишна програма за  развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2012 
година в изпълнение чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища /ЗНЧ/. 
 
Взеха отношение: Христлена Цветанова, Димитър Митов. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 41 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за 
народните читалища, Общински съвет Брусарци приема Годишна програма за  развитие на 
читалищната дейност в Община Брусарци през 2012 година. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По четвърта точка:  
Приемане на общинска стратегия за подобряване безопасността на движението по 
пътищата на Община Брусарци 2011-2020г. 
 
Взеха отношение: Петър Димитров, Юлия Каменова, Валентин Василев, Асен Арсенов, 
Цветана Живкова, Катя Додева. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
Всички предложение отправени от присъстващите се отнасят към Комисия по 
безопасност на движението по пътищата в Община Брусарци. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 42 
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На основание чл. 21, ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА, във връзка  утвърдената Национална стратегия  
за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за 
периода 2011-2010г. и в изпълнение на параграф 1а, ал.1 от Закона за движението по 
пътищата, Общински Съвет Брусарци 

РЕШИ: 
Приема Общинска стратегия за подобряване безопасността на движението по 

пътищата на Община Брусарци 2011-2020г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1; 
 
 
По пета точка:  
Предложение за решение по молба на Цветанка Борисова Петкова, ЕГН 4801233214 с Вх. 
№ 94-00-1458/29.07.2011г. до Президента на Република България за опрощаване на 
публични държавни вземания, дължими на основание Акт за установяване на задължения 
по декларация № 901318/15.09.2011г., издадено от ТД гр. Велико Търново – офис Монтана, 
(представляващи здравно осигуряване за периода от 01.12.2010г. до 31.08.2011г., в размер на 
162,26лв., в това число главница – 151,20лв и лихви – 11,06лв., към 24.01.2012г.), на 
основания чл. 98, т. 12 от Конституцията на РБ. 
 
Взеха отношение: Асен Арсенов, Димитър Митов,  Юлия Каменова, Огнян Йорданов. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 43 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Указ № 2773 на ДС от 
23.12.1980г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на РБ, Общинският Съвет Брусарци 

РЕШИ: 
Изразява мотивирано предложение, с което НЕ ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
държавни вземания, дължими на основание Акт за установяване на задължения по 
декларация № 901318/15.09.2011г., издадено от ТД гр. Велико Търново – офис Монтана, 
(представляващи здравно осигуряване за периода от 01.12.2010г. до 31.08.2011г., в 
размер на 162,26лв., в това число главница – 151,20лв и лихви – 11,06лв., към 
24.01.2012г.) 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По шеста точка:  
Одобряване символ „Знаме на Община Брусарци”.  
 
Взеха отношение: Галина Арсенова, Асен Арсенов. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 44 
 
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 21 и във връзка с чл. 16 от ЗМСМА, Общински Съвет 
Брусарци 

РЕШИ: 
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        1.Одобрява официален общински символ „Знаме на Община Брусарци”. 
        2.Знамето на Община Брусарци е с правоъгълна форма, едноцветно с номер на цвета 
С0М10Y10К0 по скалата на CMYK. В средата на знамето е разположено цветното 
изображение на герба на Община Брусарци. 
        3.Знамето може да се изработва в различни размери в зависимост от мястото и 
условията на носенето му. 
        4.При поставяне на общинското знаме във вертикално положение на носещо тяло, 
гербът се изобразява вертикално. 
        5.Знамето на Община Брусарци може да се издига пред сградата на общината, в 
кметствата, в кабинета на кмета. Временно по време на официални празници на общината, 
общо национални и международни мероприятия с участието на Община Брусарци. 
        6.Знамето на Община Брусарци в качеството му на общински символ може да се 
изобразява и възпроизвежда без ограничение, при условие че са спазени изискванията на 
решението на Общинския съвет. 
        7.Недопустимо е използването на знамето на Община Брусарци за фирмена реклама 
или по начин, който уронва достойнството на общината. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0, “въздържал се” -  1; 
 
 
По седма точка:  
Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Брусарци, 
неговите комисии и взаймодействието му с общинска администрация.  
 
Взеха отношение: Галина Арсенова, Цветана Живкова, Катя Додева. 
ЦВЕТАНА ЖИВКОВА: В ал. 3 думата „правомощията” да се замени с „правоотношенията”. 
ГАЛИНА АРСЕНОВА: Това е техническа грешка, която ще се отстрани. 
Предложения по проекта за решение: в ал. 3 думата „правомощия” да се замени с 
„правоотношения”. 
КАТЯ ДОДЕВА: Който е съгласен с проекта за решение с направеното към него предложение, 
моля да гласува. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 45 
 
На основание чл. 21, ал. 3 и във връзка с чл. 46а, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Брусарци  

РЕШИ: 
1. Допълва Глава 13 „Взаимодействие с общинска администрация”, както следва: 

 
Чл. 104. (1) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) В населено място с. Буковец, с. Дъбова 
махала, с. Княжева махала и с. Киселево, които не са административен център на кметство, 
кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместник в 
съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. 
Кметският наместник към датата на назначаването трябва да отговаря на условията по чл. 
4, ал. 5 от Изборния кодекс. 
 (2) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници могат да участват в 
заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват 
задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място. 
Чл. 105. (1) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници: 

1. организират провеждането на благоустройствени, комунални и други 
мероприятия; 

2. отговарят за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на 
общинската собственост; 
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3. приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 
организират охраната на полските имоти; 

4. водят регистрите на населението и за гражданското състояние и изпращат 
актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; 

5. осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически 
лица; 

6. осигуряват спазването на обществения ред; имат правомощията по чл. 61, 63, 68, 
69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на 
съответната територия до пристигане на полицейския орган; 

7. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии; 
8. организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място; 
9. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от 

общински съветници в заседания на Общински Съвет и неговите комисии. 
(2) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници, изпълняват и други 

функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на 
общината. 

(3) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Правоотношенията на кметските наместници се 
уреждат с Устройствения правилник на общинската администрация. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  10, “против” – 0, “въздържал се” -  2; 
 
 
По осма точка:  
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост. 
 
Взеха отношение: Бистра Димитрова, Димитър Митов. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 46 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, Общински Съвет Брусарци 

Р Е Ш И : 
      1.Открива процедура за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот 
публична общинска собственост, а именно: помещение с площ от 40 кв.м. /четиридесет 
кв.м./, находящо се в Административна сграда на Кметство с.Буковец, общ.Брусарци. 
      2.Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура по отдаване под 
наем чрез публично оповестен търг. 
 
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 Отс. 

7. Димитър Маринов Митов За 
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8. Йордан Владиславов Йорданов За 

9. Катя Крумова Додева ЗА 

10. Лилия Владимирова Петрова За 

11. Славчо Кирилов Славчев За 

12. Цветана Иванова Живкова За 

13. Юлия Робинзонова Каменова За 
 
 
Асен Арсенов: Предлага 10мин. почивка. 
Катя Додева: 10 минутна почивка.  
Катя Додева: Имаме необходимия кворум. 
 
 
По девета точка:  
Приемане на Наредба за обществен ред на територията на Община Брусарци. 
 
Взеха отношение: Галина Арсенова, Катя Додева, Димитър Митов, Цветана Живкова, 
Валентин Василев, Петър Димитров, Вельо Велев, Христлена Цветанова, Румен Савов. 
 
ГАЛИНА АРСЕНОВА: След дебатите на постоянната комисия и постъпилите запитвания, 
вносителят направи предложения за допълнения на проекта за наредба. 

- т. 17 става т. 25 и се добавят нови т. 26 и т. 27; 
- допълнение на чл. 55, ал. 1, с чл. 30, т. 26 и т. 27; 
- премахване на параграф № 2 и промяна на номерацията на следващите параграфи. 

 
КАТЯ ДОДЕВА: Който е съгласен с проекта за решение с направеното към него предложение, 
моля да гласува. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 47 
 
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА Общински 
Съвет Брусарци  

РЕШИ: 
1.Отменя Наредбата за поддържането на обществения ред, чистотата и опазването 

на общественото имущество на територията на Община Брусарци приета с Решение  
168/25.09.2009г. от Протокол  23 

2.Приема Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По десета точка:  
Изменение на общинска транспортна схема, приета с Решение № 308/Протокол № 51 от 
28.09.2011 на ОбС гр. Брусарци. 
 
Взеха отношение: Бистра Димитрова, Катя Додева, Димитър Митов, Цветана Живкова, Йордан 
Йорданов, Петър Димитров, Наташа Михайлова, Асен Арсенов. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
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Общинският съвет прие: 
РЕШЕНИЕ № 48 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, ал. 4 от  Наредба № 2 от 15 
март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството 
на транспорта и съобщенията, Общински Съвет Брусарци 

РЕШИ : 
І. Изменя маршрутното разписание на транспортни схеми приети с Решение № 
308/Протокол №51 от 28.09.2011 на Общински Съвет Брусарци, в частта час на тръгване, 
както следва:  
1. Автобусна линия „Брусарци – Киселево – Василовци – Брусарци”, с час на тръгване от 
Брусарци 17:05ч.;  
2. Автобусна линия „Брусарци – Одоровци”, с час на тръгване от Брусарци 17:05ч. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 1, “въздържал се” -  0; 
 
 
По единадесета точка:  
Приемане на нова общинска транспортна схема на Община Брусарци, включваща 
автобусна линия по маршрут „Брусарци – Буковец – Брусарци”. 
 
Взеха отношение: Бистра Димитрова, Катя Додева, Юлия Каменова, Георги Ценов, Вельо 
Велев, Цветана Живкова, Бойка Христова, Наташа Михайлова, Петър Димитров. 
 
ЮЛИЯ КАМЕНОВА: Предложение часът да се промени от 10:10 на 10:50 час на тръгване от 
гр.Брусарци. 
КАТЯ ДОДЕВА: Който е съгласен с направеното предложение на г-жа Юлия Каменова,  час на 
тръгване от гр.Брусарци да бъде 10:50, моля да гласува. 
 
Гласували по предложението за 10:50 час на тръгване от гр. Брусарци: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  4, “против” – 4, “въздържал се” -  4; 
НЕ СЕ ПРИЕМА 
 
КАТЯ ДОДЕВА: Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 49 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 5, чл. 19 и чл. 19, ал. 1 от 
Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 1, чл. 17, ал.3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 19 от Наредба 
№ 2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството 
на транспорта и съобщенията, Общински Съвет Брусарци 

РЕШИ : 
І. Открива на нова междуселищна автобусна линия „Брусарци – Буковец – Брусарци”, като: 

1. Утвърждава маршрутно разписание за Автобусна линия „Брусарци – Буковец – 
Брусарци”, включваща следния маршрут: „Брусарци – Смирненски – Буковец – 
Смирненски - Брусарци”, с час на тръгване от гр.Брусарци 10:10ч. Линията ще се 
изпълнява понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя (Приложение № 
1); 
2. Утвърждава транспортна схема на Община Брусарци за Автобусна линия „Брусарци – 
Буковец – Брусарци”, включваща следния маршрут: „Брусарци – Смирненски – Буковец – 
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Смирненски – Брусарци” (Приложение № 2). В съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 
1  от  Закона за автомобилните превози междуселищните автобусни линии задължително 
се обслужват от обявените автоспирки по съответните маршрути. 
3. Да се проведе конкурс за възлагане на превоз по Автобусна линия „Брусарци – 
Буковец – Брусарци” за срок на договора от пет години; 
4. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002г. в конкурса могат да участват 
физически и юридически лица, регистрирани  като търговци, които притежават лицензия и 
други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите 
подзаконови нормативни актове; 
5. Общински съвет Брусарци делегира изпълнението на своите функции относно 
провеждането на конкурса на Кмета на Община Брусарци и го упълномощава да 
предприеме и извърши всички  правни и фактически действия по провеждане на 
конкурса; 
6. Определя състава на Комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите 
предложения както следва: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зам. Кмет на Община Брусарци 
ЧЛЕНОВЕ: 
  1. Представител на Общински съвет Брусарци 
  2. Представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 
  3. Представител на РУ „Полиция” - Лом, служба КАТ – пътна полиция 
  4. Представители на браншовите организации в областта на автомобилния 
транспорт  
  5. Правоспособен юрист 
  6. Представител на общинската администрация; 
 

7. На основание чл. 19, ал.1 от Наредба № 2 от 15 март 2002г., Общински съвет 
утвърждава критериите и начина на оценка на кандидатите в конкурса както следва:  

 
1.Екологичност на превозните средства-наличност на екологичен двигател 
1.1 Отговаря на изискванията по EURO V                                 12 точки 
1.2 Отговаря на изискванията по EURO IV                                10 т. 
1.3 Отговаря на изискванията по EURO III        8 т. 
1.4 Отговаря на изискванията по EURO  II                   6 т. 
1.5 Отговаря на изискванията по EURO   I         4 т. 
1.6 Липсва удостоверение за съответствие с пътно превозно средство  от одобрен тип                                                                                   
0 т. 
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус, с който ще 
се изпълнява линията, въз основа на представен документ за съответствието на двигателя 
към съответния стандарт. Това са доказателствени документи от завода производител, 
удостоверение от официален вносител за България на фирмата производител или  с отметка 
в българския талон. Всички документи на чужд език се представят с легализиран превод на 
български език. В случай, че за автобуса не се представи документ за съответствие към 
даден стандарт или той няма такъв се оценява с 0 т. 
       
2. Допълнителни услуги в превозните средства 
2.1 За наличие на климатик     3 т. 
2.2 За наличие на видео      2 т. 
2.3 За наличие на мини - бар     1 т.  
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус с който ще се 
изпълнява линията, като допълнителните услуги се посочват чрез декларация. 
       
3. Цени и социални облекчения 
3.1.1 Най-ниска средна цена на билетите   9 т. 
3.1.2 За второ място                         6 т. 
3.1.3 За трето място                3 т. 
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3.1.4 За следващо място      0 т. 
Начин на оценяване – Всеки участник предлага само една цена на билетите чрез приложен 
към документацията за участие ценоразпис. 
Цените на билетите да са за спирките, включени в маршрутното разписание. 
 
3.2.1 Най- дълга валидност на предложената цена на билетите, независимо от повишаване 
цените на горивата и др.                        9 т. 
3.2.2 За второ място            6 т. 
3.2.3 За трето място            3 т. 
3.2.4 За следващо място                                0 т. 
Начин на оценяване – в ценоразписа всеки участник предлага срок на запазване на 
цената на билетите, независимо от повишаването на цените на горивата и др. 
 
3.3.1 Най-голям брой  социални облекчения   9 т. 
3.3.2 За второ място                 6 т. 
3.3.3 За трето място                 3 т. 
3.3.4 За следващо място                 0 т. 
Начин на оценяване –  Оценяват се предложените социални облекчения само за 
пътуващите по линията. 
 
4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица 
4.1 Оборудван       5 т. 
4.2 Необорудван           0 т.     
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус,с който ще се 
изпълнява линията по документи – карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на 
пътници 
 
5. Възраст на автобусите  
5.1 Нови        15 т. 
5.2 За всяка година по една точка по- малко    
5.3 На и над 15 години                    0 т. 
 
Начин на оценяване - Оценява се основният предложен от кандидата автобус, с който ще се 
изпълнява линията по документи – свидетелство за регистрация. За нови се считат 
автобусите с регистрация – 2011г. 
Начин на оценяване - по документи; 
Участниците следва да представят - Удостоверение за актуално състояние или 
удостоверение за вписване в търговския регистър.   
Конкурсът е спечелен от кандидат получил най-много точки.        
      
      8. На основание чл.22, ал.2 от Наредба № 2 от 15 март 2002г., Общински съвет 
Брусарци определя цена на тръжните документи в размер на 50 лв. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  7, “против” – 3, “въздържал се” -  2; 
 
 
По дванадесета точка:  
Справка за свободни обработваеми земи от ОПФ и ООФ. 
 
Взеха отношение: Бистра Димитрова, Катя Додева, Димитър Митов, Наташа Михайлова, 
Валентин Василев, Георги Ценов, Цветана Живкова, Петър Димитров, Христлена Цветанова, 
Бойка Христова, Юлия Каменова. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
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Общинският съвет прие: 
РЕШЕНИЕ № 50 

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

Р Е Ш И : 
Приема предложената справка за свободни обработваеми земи от общинския поземлен 
фонд и общинския остатъчен фонд на територията на Община Брусарци с площ над 5 дка.,  
подходящи за отдаване под наем. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
По тринадесета точка:  
Промяна на статута и начина на трайно ползване на част от поземлен  имот № 002176 от 
КВС на с. Василовци и съгласие за изработване на ПУП за разширение на съществуващо 
ромско гробище с. Василовци. 
 
Взеха отношение: Петър Димитров, Катя Додева, Цветана Живкова. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 51 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 2, ал.3 и чл. 19 от Закона за опазване на 
земеделските земи; чл. 6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет 
Брусарци 

РЕШИ: 
1. Дава съгласие за промяна статута от частна общинска собственост в публична 

общинска собственост на поземлен имот № 002176 (нула, нула, две хиляди сто 
седемдесет и шест), находящ се в землището на с.Василовци, общ.Брусарци, 
обл.Монтана, м.”Върбака”, с площ 15.274 (петнадесет цяло, двеста седемдесет и 
четири) дка, с начин на трайно ползване „Използвана ливада”, трета категория на 
земята, актуван с Акт за частна общинска собственост  /АОС/ №174/23.09.2004 г. 

2. Дава съгласие за промяна на предназначението от „Използвана ливада” в „Гробище” 
на частта от имота по т.1, предвидена с проекта за ПУП за гробище в землище 
с.Василовци, в размер на 6,384 дка,  при спазване изискванията на  Закона за 
опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 
- до влизане в сила на  заповедта на комисията по чл.17, ал.(1) от ЗОЗЗ. 

      3. Упълномощава Кмета на Община Брусарци да извършва всички последващи 
действия по изпълнението на т.1 и 3 от настоящото Решение. 
 
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 Отс. 

7. Димитър Маринов Митов За 
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8. Йордан Владиславов Йорданов За 

9. Катя Крумова Додева ЗА 

10. Лилия Владимирова Петрова За 

11. Славчо Кирилов Славчев За 

12. Цветана Иванова Живкова За 

13. Юлия Робинзонова Каменова За 
 
 
По четиринадесета точка:  
Промяна на статута и начина на трайно ползване на поземлени имоти № 042009, 042011, 
042012, 042013 и 042014 от КВС на гр. Брусарци и съгласие за изработване на ПУП за 
разширение на гробищен парк гр. Брусарци. 
 
КАТЯ ДОДЕВА: Колеги по отношение на тази Докладна записка, общинският съветник 
Славчо Славчев попада в конфликт на интереси и следва да не участва в дебатите, оформянето 
на становище и гласуването. 
Взеха отношение: Петър Димитров, Катя Додева, Цветана Живкова, Асен Арсенов, Димитър 
Митов, Юлия Каменова. 
Няма направени предложения по проекта за решение. 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 52 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 2, ал.3 и чл. 19 от Закона за опазване на 
земеделските земи; чл. 6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет 
Брусарци 

РЕШИ: 
1. Дава съгласие за промяна статута от частна общинска собственост в публична 

общинска собственост на следните поземлени имоти: 
- Имот № 042009 (нула, четиридесет и две, нула, нула, девет), находящ се в 

землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 1,936 (едно 
цяло, деветстотин тридесет и шест) дка, с начин на трайно ползване „Нива”, трета 
категория на земята, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
260/22.02.2012г.  

- Имот № 042011 (нула, четиридесет и две, нула, единадесет), находящ се в 
землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 7,487 (седем 
цяло, четиристотин осемдесет и седем) дка, с начин на трайно ползване „Нива”, 
трета категория на земята, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
261/22.02.2012г.  

- Имот № 042012 (нула, четиридесет и две, нула, дванадесет), находящ се в 
землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 0,167 (нула 
цяло, сто шестдесет и седем) дка, с начин на трайно ползване „Нива”, трета 
категория на земята, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
262/22.02.2012 г.  

- Имот № 042013 (нула, четиридесет и две, нула, тринадесет), находящ се в 
землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 0,323 (нула 
цяло, триста двадесет и три) дка, с начин на трайно ползване „Нива”, трета 
категория на земята, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
263/22.02.2012г.  

- Имот № 042014 (нула, четиридесет и две, нула, четиринадесет), находящ се в 
землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 0,188 (нула 
цяло, сто осемдесет и осем) дка, с начин на трайно ползване „Нива”, трета 
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категория на земята, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
264/22.01.2012г.  

2. Дава съгласие за промяна на предназначението на имотите по т.1 от „Нива” в 
„Гробище” при спазване изискванията на  Закона за опазване на земеделските земи 
/ЗОЗЗ/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - до влизане в сила на  
заповедта на комисията по чл.17, ал.(1) от ЗОЗЗ. 

3. Дава съгласие за изработване на подробен устройствен план за разширение на 
гробищен парк гр.Брусарци с площ около 18 дка, засягащ следните имоти: 

а) частна собственост с №№ 042007, 042008, 042010, 042015, 042016 и 042017; 
      б) общинска собственост с №№ 042009, 042011, 042012, 042013 и 042014; 
      4. Упълномощава Кмета на Община Брусарци да извършва всички последващи 
действия по изпълнението на т.1, 2  и 3 от настоящото Решение. 
  
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 Отс. 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Йордан Владиславов Йорданов За 

9. Катя Крумова Додева ЗА 

10. Лилия Владимирова Петрова За 

11. Славчо Кирилов Славчев НЕ Е ГЛАСУВАЛ 

12. Цветана Иванова Живкова За 

13. Юлия Робинзонова Каменова За 
 
 
По петнадесета точка:  
Определяне на представители от Общински Съвет Брусарци за включване в комисия за 
осъществяване на периодичен контрол върху пробега, пътникопотока и получените 
приходи от продажбата на билети, във връзка с Решение № 28 от Протокол № 5/30.01.2012г. 
за дофинансиране на ЕТ „Григор Крумов”. 
 
Взеха отношение: Петър Димитров, Катя Додева, Цветана Живкова, Асен Арсенов, Димитър 
Митов, Юлия Каменова. 
ГЕОРГИ ЦЕНОВ: Предлага Славчо Славчев и Йордан Йорданов. 
Няма други предложения. 
 
 
Общинският съвет прие: 

РЕШЕНИЕ № 53 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският Съвет Брусарци 

РЕШИ: 
1. Определя за представители в Комисия на община Брусарци за осъществяване 
периодичен контрол върху пробег, пътникопотока и получените приходи от продажба на 
билети, както следва: 
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1. Славчо Кирилов Славчев; 
2. Йордан Владиславов Йорданов. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  13, “против” – 0, “въздържал се” -  0; 
 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16:55. 

 
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (ПП)                    

          (Ц. Бориславова)                                                      (К. Додева) 
 
 

Изготвил: 
Цветелина Бориславова,  
Техн. сътрудник Общински съвет 
 


