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3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 52
Днес, 31.03.2015 г. от 14:04 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 Киселево – Галя Иванова Василева;
Кметски наместник Дъбова Махала – Цеко живков Цеков;
Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт «ОЗ и ЗН»
Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
Поля Рангелова Петрова – Главен счетоводител
Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
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 постоянните комисии на основание чл. 54А от Правилника на ОБС е
допусната като т.12 извънредна докладна записка, а именно: 1. Докладна записка от Наташа
Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно: Издаване на запис на заповед от община
Брусарци в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на
данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 12/321/00935
от 25.07.2011г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от ПРСР 2007-2013г. за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен
довеждащ водопровод - гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I-ви етап
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и хидрофорна станция с. Крива бара", сключен между Община Брусарци и ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци
Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложеният Ви дневен ред с направеното
допълнение.
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” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
01.01.2014г. - 31.12.2014г.

НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА

ПЕРИОДА

Докладва: Поля Рангелова Петрова – Главен счетоводител
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2014г.
Докладва: Поля Рангелова Петрова – Главен счетоводител
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 140, протокол № 18 от 20.03.2009 г., изменена с Решение № 54,
протокол № 8 от 12.04.2012г. и Решение № 57, протокол № 9 от 25.04.2012г. на ОбС Брусарци
Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Изменение и допълнение в „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд” на Община Брусарци
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за
общо и индивидуално ползване и правила за ползване им през 2015 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на „Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци за 2016 г.
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Одобряване на «Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Брусарци 2014 – 2020 »
Докладва: Андриян Младенов Тодоров – Социален работник
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за
2014 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
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9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд” за 2014 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
10. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на
които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци”
за 2014 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
11. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по
отпадъците на територията на община Брусарци
Докладва: Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
12. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор № 12/321/00935 от 25.07.2011г. по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за проект „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод - гр. Брусарци и
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I-ви етап и хидрофорна станция с. Крива бара",
сключен между Община Брусарци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци
13. ПИТАНИЯ

По първа точка:
ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
01.01.2014г. - 31.12.2014г.

НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА

ПЕРИОДА

Влиза Асен Арсенов
Взеха отношение: Цветана Живкова, Петър Димитров, Наташа Михайлова
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 140, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 45, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставянето 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 отчета за изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014 г. до
31.12.2014 г., както следва:
І. Приходи
1. Държавни дейности
№ по
НАИМЕНОВАНИЕ
ред

Уточнен
годишен
план

Отчет
към
31.12.2014

%
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1
I.
1.
IІ.
1.

ІІI.
1.
2.
ІV.
1.
2.
3.
4.

2
ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ
Приходи от наем земя
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ
В т.ч.:
-обща допълваща субсидия
- получени целеви трансфери
- целеви за капиталови разходи
- целеви трансфери
ВЪЗСТАНОВЕН ТРАНСФЕР
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖ.
СМЕТКИ
-трансфери от МТСП по Програма за
осигуряване на заетост
-трансфери
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Временно съхранени чужди средства училища
Заеми
Налични суми в нач.на годината
Налични суми в края на периода
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ
ДЕЙНОСТИ

3

4

5

2355
2355
1801628

2355
2355
1801397

100

1591228
115791
28000
66609

1591228
115791
27863
66609
-94

100
100,00
99.51
100.00

201635

201635

100,00

167437
34198

167437
34198
-32312

100,00
100.00

2078
-8094
85618
-111914

85 618

2091236

1973075

100

100,00

94.35

Към отчетения период държавните приходи са изпълнени на 94.35%
2. Реализирани са местни приходи както следва:
№ по
ред
НАИМЕНОВАНИЕ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6

2
Данъци
ДДФЛ-Патентен данък
Неданъчни приходи
Общински такси
Глоби, санкции, неустойки
Други неданъчни приходи
Корпоративен данък
Постъпления от продажби
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:
Взаимоотношения с ЦБ
- изравнителна субсидия
- целева субсидия за капиталови р-ди
-получени трансфери
Предоставени трансфери – битови отпадъци
Заеми
Заеми от чужди лица
Наличност в началото на периода
Наличност в края на периода
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ
Собствените приходи са изпълнени на 118.92 %

Уточнен
годишен
план
3
124051
4 300
69 587
164 059
10040
4 500
5181
381718
513800
374 600
139200
24251

91 744
1011513

Отчет
към
31.12.2014
4
180060
3298
74910
178670
11998
1496
-1 682
5181
453931
509954
374600
135354
24251
-18670
12687
-37346
91744
-119632
916919

%
5
145.15
76.70
107.65
108.91
119.50
33.24
100.00
118.92
99.25
100
97.24
100

100,00
90.65

ІІ. Разходи
1. За държавните дейности по функции са извършени следните разходи:
4

№ по
ред
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАИМЕНОВАНИЕ
2
Изпълнителни и законодателни органи
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц. подпомагане и осигуряване на заетост
Почивно дело и култура
Икономически дейности и услуги
Разходи за лихви
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

Уточнен
годишен
план
3
411874
179266
1 184425
39475
176682
85734
2742
11038
2091236

Отчет
към
31.12.2014
4
398218
154278
1116891
31929
173679
84300
2742
11038
1973075

%
5
96.68
86.06
94.30
80.88
98.30
98.33
100
100,00
94.35

Общо като цяло към 31.12.2014г.държавните разходи са усвоени на 94.35%.
Изплатена е издръжка за деца за 6242 лв., включена във функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”, която сума е възстановена.
2. Извършени са местни разходи както следва:
№ по
ред
НАИМЕНОВАНИЕ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
Общи държавни служби
Образование
Социално осигуряване и грижи
Жилищно строителство и БКС
Почивно дело и култура
Икономически дейности и услуги
Разходи за лихви
Здравеопазване
ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ
Дофинансиране
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ
РАЗХОДИ

Уточнен
годишен
план
3
301506
101520
181174
153260
13801
234862
1310
9080
996513
15000
1011511

Отчет
към
31.12.2014
4
265618
101519
179856
153092
12365
198536
1310
4531
916827
92
916919

5
88.10
100.00
99.27
99.89
89.59
84.53
100.00
49.90
92.00
0,00
92.00

3102749

2889994

93.14

%

Спрямо годишния план като цяло разходите са усвоени на 93.14%
ІІІ. Инвестиционна политика
1. Извършени са капиталови разходи, както следва:
І. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
№
Наименование

1.

2.
3.
4.
5.

Ремонт общински път MON 1062 Смирненски-БуковецОдоровци (в участъците минаващи през населените
места)
Ремонт общински път MON 1061 Брусарци – Медковец
Ремонт общински път MON 2063 Дъбова махала Киселево
Ремонт общински път MON 1060 Дъбова махала Княжева махала - Крива бара
Ремонт физкултурен салон на СОУ „Христо Ботев” гр.
Брусарци

Уточнен
годишен
план
20000

Отчет
към

%

31.12.2014

19999

100

12295

12276

100

40 000

37200

93

3 805
19 000

2800
18875

74
99
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6.

Ремонт физкултурен салон на ОУ „П.Р.Славейков” с.
9 000
Василовци
7.
Изграждане детска площадка за игри в ОДЗ „Синчец” гр.
9 333
Брусарци
8.
Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Детелина”
7 077
с.Василовци
9.
Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ „Мечо Пух” с.
6582
Крива бара
10.
Ремонт Кухня на Домашен социален патронаж Брусарци
5978
11.
Ремонт Кметство с. Буковец
6575
12.
Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци
4 555
13.
Изработване на проект за общ.устройствен план Община
13920
14.
Ремонт част от сграда бивша поликлиника Брусарци
9080
Всичко целеви средства:
167 200
ІІ. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
№
Наименование
Уточнен
годишен
план
1.

Ремонт на ел.инсталация кухня при ДСП гр. Брусарци
Собствени средства:
ІІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ НА УЧИЛИЩАТА
№
Наименование

1.
IV.
1.
2.

СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци
Всичко за подобряване на МТБ на училищата:
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Ремонтно-възстанов.работи на църква Дондуково
Аварийно-възстановителни работи шахта основен
изпускател на язовир Киселево

V.

Всичко целеви средства по бедствия и аварии
ТРАНСФЕР НА МИП

1.

Изработване на проект за Общ устройствен план

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1316

Уточнен
годишен
план

8988

99

9333

100

7076

100

6582

100

5976
6575
0
6960
4531
147171

100
100
0
50
50
88

Отчет
към

%

31
12.2014

0
0
Отчет
към

0
0

%

31.12.201
4

8901
8901

8901
8901

100
100

90314
7200

90220

100

97514 90220
93
24251
24251
299182 246292 82.32

ІV. Отчет за сметките за средства от ЕС за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г., както
следва:
1. Приходи
НАИМЕНОВАНИЕ
§
Сума
І. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
403
1. Лихви
24-08
403
ІІ. ТРАНСФЕРИ
3372898
1. Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни сметки
63-00
3372989
ІII. ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА
-2078
1. Временно съхранени средства и средства на разпореждане
88-03
-2078
2.Заеми
7600
-4593
ВСИЧКО ПРИХОДИ:
3366721
1. Остатък от предходен период
95-01
3464391
2. Наличност в края на периода
95-07
-5938746
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:
892366
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2. Разходи
І. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ
1. Образование
- Заплати и възнагражд.за персонала
- Осигуровки
- Издръжка
-Останали текущи разходи
2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи
- Други възнаграждения
- Осигуровки
3. Жилищно строит., благоустроиство и комунално стопанство
- Издръжка
- Капиталови разходи
-заплати
-осигуровки
-други възнаграждения
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

II. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП Развитие на човешките ресурси
Образование, в т.ч.:
1.СОУ Христо БОТЕВ С Проект BG51PO001-4.202
1.СОУ Христо Ботев с проект BG051PО001-3.1.06
2.СОУ Христо Ботев с проект BG051PО001-3.1.03-0001
3.ОУ П.Р.Славейков с проект BG051PО001-3.1.03-0001
4.ОУ ПР Славейков с проект BG051Р0001-4.2.05
5.ОУ П.К.Яворов с проект
BG051PО001-3.1.03-0001
6.ОУ П.К.Яворов с проект
BG051PО001-4.2.-0001
Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:
1.„Подкрепа за достоен живот”
2. „Подкрепа заетост”
ОП Регионално развитие
Жилищно строит., благоустроиство и комунално стопанство, в т.ч.:
1. „Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване
на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията
на с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана”
Програма за развитие на селските райони,в т.ч
-Подобряване на площадни пространства за отдих в с.Василовци
Дондуково Киселево обшБрусарци
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА.:

§
Общо
01-00
05-00
10-00
40-46
Общо
02-00
05-00
Общо
10-00
51-54
01-00
05-00
02-00

Сума
85139
49721
9469
15172
10777
113206
96365
16841
694021
13908
666525
3885
703
9000
892366

Сума

198345
85139
24963
42429
725
965
7383
1457
7217
113206
93617
19589

267508

267508
426513
426513

892366

Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

За
За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За
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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

Против

Приема се
По втора точка:
Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2014г.
Взеха отношение: Димитър Митов, Наташа Михайлова, Йордан Йорданов
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и aл.2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл.
10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено
обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на дългосрочен дълг в
Община Брусарци, Общински съвет гр. Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2014г., който е
неразделна част от отчета за изпълнението на бюджета на Община Брусарци за 2014г., съгласно
Приложение № 1, както следва:
- усвоен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД –
262 293,73лв.
- погасен кредит към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”
ЕАД – 37 346.07 лв.
- платени лихви към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”
ЕАД – 12 347.72 лв.
- платени такси по кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –
ФЛАГ” ЕАД – 1 289.44 лв.
- възстановени лихви от МФ на общината – 11038.00 лв.
Към 31.12.2014г. главницата в размер на 224 947 ,66 лв по кредитът към „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД не е погасена.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

За
За

5. Георги Димитров Ценов

За
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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
Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 140, протокол № 18 от 20.03.2009 г., изменена с Решение № 54,
протокол № 8 от 12.04.2012г. и Решение № 57, протокол № 9 от 25.04.2012г. на ОбС Брусарци
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Утвърждава следните допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 140, протокол № 18 от 20.03.2009 г.,
изменена с Решение № 54, протокол № 8 от 12.04.2012г. и Решение № 57, протокол № 9 от
25.04.2012г. на ОбС Брусарци:
1.В глава първа „Общи разпоредби”, се създава нова разпоредба – чл.7а, със следното
съдържание :
Чл.7а (1) Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат,
включително срещу природни бедствия и земетресения.
(2)Общинският съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.
(3) Кметът на общината определя вещите - общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане.
(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните
организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал. 1 - 3 са
предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал. 1 - 3,
предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или
концесионерите, а в случаите на публично-частно партньорство - за сметка на определения в
договора партньор.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 13, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се

По четвърта точка:
Изменение и допълнение в „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд” на Община Брусарци
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Взеха отношение: Георги Ценов, Ирена Иванова, Димитър Димитров, Наташа Михайлова,
Валентин Василев, Вельо Велев, Петър Димитров
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 350
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема изменението и допълнението в „Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд” на Община Брусарци, както следва:
1. Глава III Предоставяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд на
земеделски стопани - животновъди
БИЛО

ДА СТАНЕ

Чл. 29 (1) Общинският съвет ежегодно
приема с мнозинство от повече от половината от
общия брой на съветниците решение за
предоставяне и актуализиране на ползването на
мерите и пасищата, което съдържа:
1. размера и местоположението на мерите и
пасищата за общо и за индивидуално ползване в
зависимост от броя и вида на отглежданите
пасищни животни на територията на съответното
землище;
2. правила за ползване на мерите и
пасищата на територията на общината:
(а)перспективен
експлоатационен
план за паша;
(б)частите от мерите и пасищата,
предназначени за общо и за индивидуално
ползване, и тяхното разграничаване;
(в)частите от мерите и пасищата,
предназначени предимно за косене;
(г)прокарите за селскостопански
животни до местата за паша и
водопоите;
(д)мерки за опазване, поддържане и
подобряване на мерите и пасищата, като
почистване от храсти и друга нежелана
растителност, противоерозионни мероприятия,
наторяване, временни ограждения;
(е)ветеринарна профилактика;
(ж)частите от мерите и пасищата,
предназначени за изкуствени пасища, за засяване с
подходящи тревни смески;
(з)построяване на навеси;
(и)охрана;
(й)режим на ползване, забрани и
ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и
други физически условия, и на развитието на
животновъдството на територията на общината;

Чл. 29 Създава се нова(1) Общинският съвет
определя с решение, прието с мнозинство от
общия брой на съветниците:
1. размера и местоположението на
мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване в зависимост от броя и вида на
отглежданите пасищни животни на територията на
съответното землище;
2. правила за ползването на мерите и
пасищата на територията на общината.
Създава се нова (2) Правилата за
ползване на мерите и пасищата по ал. 1, т. 2
съдържат:
1. перспективен експлоатационен план
за паша;
2. частите от мерите и пасищата,
предназначени за общо и за индивидуално
ползване, и тяхното разграничаване;
3. частите от мерите и пасищата,
предназначени предимно за косене;
4. прокарите за селскостопански
животни до местата за паша и водопоите;
5. мерки за опазване, поддържане и
подобряване на мерите и пасищата, като
почистване от храсти и друга нежелана
растителност, противоерозионни мероприятия,
наторяване, временни ограждения;
6. ветеринарна профилактика;
7. частите от мерите и пасищата,
предназначени за изкуствени пасища, за засяване с
подходящи тревни смески;
8. построяване на навеси;
9. въвеждане и редуване на парцелно
ползване на пасищни комплекси;
10. охрана;
11. режим на ползване, забрани и
ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и
други физически условия, и на развитието на
животновъдството на територията на общината;
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3. годишен план за паша
4. съгласие за предоставяне на мери и
пасища за общо и за индивидуално
ползване;
5. задълженията на общината и на
ползвателите за поддържането на мерите и
пасищата.
(2) Към решението се прилага списък с
данни за земеделски стопани или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглежданите
от тях животни, данни за физическите блокове и
парцелите на общинските мери и пасища, карта за
ползването на мерите и пасищата по физически
блокове, определени в Системата за идентификация
на земеделските парцели, както и други данни,
необходими за кандидатстване за подпомагане по
схемата за единно плащане на площ.
(3) Кметът на общината, кметството
съгласува списъка с Общинската веринарна
инспекция /ОВИ/.
(4) Решението на общинския съвет е правно
основание за общо ползване на мерите и пасищата
за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
(5) Поддържането на мерите и пасищата в
добро земеделско и екологично състояние за общо
и за индивидуално ползване е съответно за сметка
на ползвателите.
Чл. 30(1) Пасищата и ливадите от
общинския поземлен фонд се отдават под наем или
аренда по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ на
собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти на БАБХ, пропорционално на броя и вида на
регистрираните животни, по пазарна цена,
определена от независим оценител. Пасища и
ливади от общинския поземлен фонд се
предоставят под наем или аренда на лица, които
нямат данъчни задължения, както и задължения към
Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен
фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37
в, ал. 3, т. 2. от ЗСПЗЗ.
(2) Общинският съвет определя с решение
пасищата, мерите и ливадите за общо и
индивидуално ползване, като списък на имотите за
индивидуално ползване се предоставя на министъра
на земеделието и храните или оправомощени от
него лица, в срок, определен в правилника за
прилагане на закона за собствеността и ползуването
на земеделските земи.
(3) Определените по реда на ал. 2 пасища и
ливади от общинския поземлен фонд и техните
цени се обявяват на видно място в общините,
кметствата, общинските служби по земеделие и
областните дирекции "Земеделие".
(4) Лицата подават заявление по образец до
Областна дирекции "Земеделие" - Монтана, към
което прилагат документи, удостоверяващи
обстоятелствата по ал. 1.

12. карта за ползването на мерите и
пасищата по физически блокове, определени в
Системата за идентификация на земеделските
парцели.
Създава се нова (3) Правилата по ал. 2
се обявяват в интернет страницата на общината.
Предишна (1) става (4) със следният
текст: Общинският съвет ежегодно приема
решение с мнозинство от общия брой на
съветниците за предоставяне и актуализиране на
ползването на мерите и пасищата, което съдържа:
1. годишен план за паша;
2. съгласие за предоставяне на мери и
пасища за общо и за индивидуално ползване;
3. задълженията на общината и на
ползвателите за поддържането на мерите и
пасищата.
Предишна (2) става (5) Към решението
се прилага списък с данни за земеделските
стопани или техни сдружения, регистрирани като
юридически лица, отглежданите от тях животни,
данни за физическите блокове и парцелите на
общинските мери и пасища, карта за ползването на
мерите и пасищата по физически блокове,
определени в Системата за идентификация на
земеделските парцели, както и други данни,
необходими за кандидатстване за подпомагане по
схемата за единно плащане на площ.
Предишната (3) става (6) със следният
текст: Кметът на общината, кметството съгласува
списъка с областната дирекция по безопасност на
храните.
Предишната (4) става (7) Решението
на общинския съвет е правно основание за общо
ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
Предишна (5) става (8) със следния
текст: Земеделски стопанин, включен в списъка по
ал. 2, може да получи заверено от кмета на
общината, района, кметството копие на решението
за определяне на ползването на мерите и
пасищата.

Чл. 30(1) се изменя със следния текст: Пасищата,
мерите и ливадите от общинския поземлен фонд
се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а,
ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни,
регистрирани
в
Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя
и вида на регистрираните животни, по цена,
определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и
ливади от държавния и общинския поземлен фонд
се предоставят под наем или аренда на лица, които
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(5) Директорът на Областната дирекция
"Земеделие" гр. Монтана назначава комисия за
община Брусарци, която в 30-дневен срок
разглеждат заявленията . Съставът на комисията се
състои от еднакъв брой представители на община
Брусарци, Областната дирекция "Земеделие" гр.
Монтана и представители на животновъдите и
техни организации.
(6) Пасищата и ливадите се разпределят
между заявителите, които имат регистрирани
животновъдни обекти в съответната община, като
на лицата, които ползват с правно основание помалко от 1 декар пасища и ливади за изхранване на
0.15 животински единици, пропорционално на броя
и вида на регистрираните селскостопански пасищни
животни, приравнени на животински единици, се
предоставят не повече от 20 декара за изхранване
на 1 животинска единица.
(7) Останалите свободни пасища и ливади
се разпределят между лицата с регистрирани
животновъдни обекти на територията на съседна
община, на които не са разпределени необходимите
им по ал. 6 площи, съобразно броя и вида на
притежаваните от тях пасищни селскостопански
животни в общината, в която са регистрирани
животновъдните им обекти. Този ред се прилага до
удовлетворяване на заявленията по ал. 4, но до
съответната съседна област на територията, където
са регистрирани животновъдните обекти.
(8) За работата си комисиите по ал. 5
съставят протоколи, в които се отразява
разпределението на пасищата и ливадите между
заявителите. Въз основа на протоколите на
комисиите и след заплащане на наемната или
арендната цена, директора на ОД”Земеделие”,
съответно кметът на общината сключва договори за
наем или аренда за ползване на пасищата и
ливадите за срок от 4 до 6 стопански години.
Чл. 30а (1) Пасищата,мери и ливади –
публична
общинска собственост, останали
свободни след разпределението по чл. 30, ал. 6 и ал.
7 се отдават чрез търг на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, по ред, определен в
правилника за прилагане на закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи.
(2) Началната тръжна цена за отдаване под
наем на пасищата, мери и ливади чрез търг или
конкурс за индивидуално ползване се определя с
решение на Общинския съвет, която не може да е
по-ниска от началната тръжна цена за отдаването
под наем на мерите и пасищата от ДПФ.
(3) Въз основа на резултатите от публичен
търг или публично оповестен конкурс кметът на
общината или упълномощен от него заместниккмет сключва договор.

нямат данъчни задължения, както и задължения
към Държавен фонд "Земеделие", държавния
поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за
земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
(2) се изменя със следния текст:
Общинският съвет определя с решение пасищата,
мерите и ливадите за общо и индивидуално
ползване. Списък на имотите за индивидуално
ползване с категории и средните годишни рентни
плащания за землището или за общината се
обявява в общините и кметствата и се публикува
на интернет страницата на общината в срок до 1
март.
(3) се изменя със следния текст:
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят
между правоимащите, които имат регистрирани
животновъдни обекти в съответното землище,
съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание
пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 20 дка за 1 животинска единица в
имоти от осма до десета категория.
(4) се изменя със следния текст: Лицата
подават заявление по образец до кмета на
общината в срок до 10 март, към което прилагат
документи.
(5) се изменя със следния текст: Кметът
на общината назначава комисия, която определя
необходимата за всеки кандидат площ по реда на
ал. 3 и разпределя имотите за всяко землище.
Комисията съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите при наличие на
необходимите площи в срок до 1 май.
(6) се изменя със следния текст: При
недостиг на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд в землището към разпределените
по реда на ал. 5 имоти съответната комисия
извършва допълнително разпределение в съседно
землище, което може да се намира в съседна
община или област, и съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите в срок
до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на
имотите от общинския поземлен фонд или до
достигане на нормата по ал. 3. Разпределението се
извършва последователно в съседното землище,
община и област.
(7) се изменя със следния текст:
Протоколът по ал. 5 или по ал. 6 се обявява в
кметството и се публикува на интернет страницата
на общината и може да се обжалва по отношение
на площта на разпределените имоти в 14-дневен
срок пред районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът
разпореди друго.
(8) При недостиг на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по ал. 6 в съответното и съседни
землища, по заявление от правоимащото лице в
срок до 10 юни, комисията по ал. 5 предоставя
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служебно на министъра на земеделието и храните
или оправомощено от него лице протоколите по
ал. 5 и/или ал. 6 и копие от заявлението за
допълнително разпределение на имоти от
държавния поземлен фонд.
Създава се нова (9) Директорът на
областната дирекция "Земеделие" назначава
комисия, в състава на която се включват
представители на общинските служби по
земеделие и на областната дирекция "Земеделие".
Комисията
разпределя
допълнително
необходимата за всеки кандидат площ по реда на
ал. 3 в съответното и/или съседни землища и
съставя протокол за окончателното разпределение
на имотите от държавния поземлен фонд в срок до
1 юли.
Създава се нова (10) Протоколът по ал.
9 се обявява в кметството и в сградата на
общинската служба по земеделие и се публикува
на интернет страницата на общината и на
съответната областна дирекция "Земеделие".
Протоколът може да се обжалва по отношение на
площта на разпределените имоти в 14-дневен срок
пред районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът
разпореди друго.
Създава се нова (11) Въз основа на
протоколите на комисиите по ал. 5 и ал. 9 и след
заплащане на наемната или арендната цена кметът
на общината, съответно директорът на областната
дирекция "Земеделие", сключва договори за наем
или аренда. Минималният срок на договорите е 5
стопански години. Договорите съдържат данните
по ал. 1, 3, 5 и 6 и се регистрират в общинската
служба по земеделие.
Чл. 30а (1) се изменя със следния
текст: Останалите свободни пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд се отдават
под наем или аренда чрез търг, в който се допускат
до участие само собственици на пасищни
селскостопански
животни,
регистрирани
в
Интегрираната информационна система на БАБХ.
Търговете се провеждат от областната дирекция
"Земеделие" – за земите от държавния поземлен
фонд, и от кмета на общината – за земите от
общинския поземлен фонд. Договорите се
сключват за една стопанска година.
(2) се изменя със следния текст:
Останалите след провеждане на търга по ал. 1
свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез
търг на собственици на пасищни селскостопански
животни и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за
прилагане на закона. Договорите се сключват за
една стопанска година.
(3) отменена с Решение№….. на ОбС Брусарци
Чл. 31 (2) Приходите от наемите и арендните
Чл. 31 (2) се изменя със следния текст:
плащания се разпределят в бюджета на общината.
Приходите от наемните и арендните плащания за
(3) В договорите за наем и аренда се ползване на пасища, мери и ливади от общинския
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предвижда индексация на наемната или арендната поземлен фонд постъпват в бюджета на общината.
цена с официалния инфлационен индекс на
(3) се изменя със следния текст: В
потребителските цени, публикуван от Националния договорите за наем и аренда се предвижда
статистически институт.
увеличаване на наемната или арендната цена с
официалния
инфлационен
индекс
на
потребителските
цени,
публикуван
от
Чл. 32 (1) Мерите и пасищата от общинския
поземлен фонд, за които са сключени наемни или Националния статистически институт.
чл. 32 (1) се изменя със следния текст:
арендни договори, не могат да се преотдават за
Пасищата, мерите и ливадите от общинския
ползване на трети лица.
(2) Договорите за наем и аренда за поземлен фонд, за които са сключени наемни или
индивидуално ползване могат да се прекратят арендни договори, не могат да се преотдават за
ползване на трети лица.
преди изтичането на срока и когато ползвателят:
(2) се изменя със следния текст:
1. не отговаря на условията за отдаване на
Договорите за наем и аренда по чл. 30а, ал. 1:
земеделски земи под наем или аренда;
1. могат да се прекратяват или изменят
2. не спазва условията за поддържане на
преди
изтичането
на срока, по искане на
земята в добро земеделско и екологично състояние,
ползвателя;
определени по реда на чл.42 от Закона за
2. се прекратяват преди изтичането на
подпомагане на земеделските производители.
срока при промяна на условията по чл. 30, ал. 3,
освен в случаите на настъпили форсмажорни
обстоятелства.
Създава се нова (3) Общината
прекратява договорите за наем и аренда за имоти
по чл. 19, сключени по реда на чл. 30, ал. 11, чл.
30а, ал. 1 и 2, и предоставени от общинския съвет
по реда на § 27 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след
издаване на решението на общинската служба по
земеделие и изтичане на стопанската година, в
която е издадено решението.

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

ДА СТАНЕ

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

Чл.33(1) Земите от общинския поземлен фонд могат
да се отдават под наем или аренда без търг или
конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са използвани две и повече
стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ
(Земи от държавния и общинския поземлен фонд,
които не могат да се обособят в самостоятелни
масиви и за тях не са сключени договори за наем
или аренда, преди издаването на заповедта по чл.
37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на
ползватели на съответните масива по тяхно искане
със заповед на кмета на общината. Договорът се
сключва за едногодишно ползване след заплащане
на по-високата сума между най-високата тръжна
цена за землището за земите от държавния поземлен
фонд за годината и размера на средното годишно
рентно плащане за землището в общината);
4. се изменя със следния текст: на собственици
или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански
животни,
регистрирани
в
Интегрираната информационна система на БАБХ,
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вотновъдни обекти с пасищни селскостопански когато земите са пасища, мери или ливади;
животни, регистрирани в Системата за иден5. в други случаи, определени в закон.
тификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на БАБХ, когато земите
са пасища или ливади;
5. в други случаи определени в закон.

Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 13, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се

По пета точка:
Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за
общо и индивидуално ползване и правила за ползване им през 2015 г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 351
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.37о, ал. 1 и ал. 4, и в изпълнение на изискванията на чл. 37и от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, Глава III от Наредбата за стопанисване и
управление на земите от Общинския поземлен фонд, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
1. ПРИЕМА Годишен план за паша на общинските пасища мери и ливади през 2015 г. /съгласно
Приложение № 1/.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне през 2015 г. на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд на Община Брусарци както следва:
2.1. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда
по реда на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.
Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие",
държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
2.2. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните
пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание
пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
2.3. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под
наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Търговете се провеждат от областната дирекция "Земеделие" – за земите от държавния поземлен фонд,
и от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една
стопанска година.
2.4. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг
на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане
на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.
2.5. Пасищата, мерите и ливадите за общо ползване се ползват безвъзмездно от земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни.
15/21

3. ОПРЕДЕЛЯ правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (
Приложение – 2)
4. ОПРЕДЕЛЯ Задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасищата,
мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.
4.1. Общината се задължава:
- да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и ливади от
местното население за пашуване на притежаваните от тях животни;
- да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата, мери и ливадите.
4.2. Ползвателите се задължават:
4.2.1. Да ползват и поддържат общинските пасища, мери и ливади според годишния план за
паша през 2015 г.
4.2.2. Да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни мероприятия
относно:
- повърхностно подобряване на терена;
- подобряване на пасищата, мерите и ливадите чрез оптимизиране на минералното торене;
- органично торене на пасищата, мерите и ливадите;
- борба с плевелите и вредната растителност;
- подсяване на деградирали пасища, мери и ливади;
- основно подобряване на пасища, мери и ливади при нископродуктивни естествени тревостои
със силно влошен тревен състав;
- напояване на пасищата, мерите и ливадите /там където има условия за напояване/;
- поддържане на пасищата, мерите и ливадите чрез традиционните земеделски практики /паша
и/или косене;
- рационално и щадящо използване на пасищата, мерите и ливадите.
4.2.3. Поддържането на пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние
за общо и индивидуално ползване е за сметка на ползвателите.
5. ОПРЕДЕЛЯ размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално
ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на
съответното землище. (Приложение – 5)
6. ОПРЕДЕЛЯ мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване за стопанската 2014 –
2015г. (Приложение – 3)
7. В изпълнение на изискванията на чл. 37о, ал. 5 от ЗСПЗЗ прилагам списък с броя и вида на
отглежданите пасищни животни на територията на община Брусарци. (Приложение – 4)
8. Възлага на Кмета на Община Брусарци да извърши всички действия по изпълнение на
настоящото решение.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

За
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
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11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

За

13. Цветана Иванова Живкова

За

Приема се
По шеста точка:
Приемане на „Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци за 2016 г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 352
На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.36б ал.4 от ППЗСП Общински
съвет гр.Брусарци
Р Е Ш И:
Приема „Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци за 2016 г.”
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 13, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се

По седма точка:
Одобряване на «Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Брусарци 2014 – 2020 »
Взеха отношение: Цветана Живкова, Наташа Михайлова, Славчо Славчев
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.24 т.4 от Закона за
регионално развитие и чл.91 ал.4 от ППЗРР,Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Одобрява „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Брусарци 2014 – 2020”
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 2 ;

Приема се

По осма точка:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за
2014 г.
17/21

Взе отношение: Валентин Василев
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 354
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за
2014 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 10, “против” – 1, “въздържал се” - 2 ;

Приема се

По девета точка:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд” за 2014 г.
Взеха отношение: Димитър Митов, Ирена Иванова, Цветана Живкова, Наташа Михайлова,
Георги Ценов, Йордан Йорданов, Валентин Василев, Цеко Цеков, Бойка Христова, Огнян
Йорданов
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 355
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд” за 2014 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 1 ;

Приема се

По десета точка:
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на
които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци”
за 2014 г.
Взеха отношение: Цветана Живкова, Славчо Славчев, Димитър Митов, Петър Димитров,
Йордан Йорданов, Асен Арсенов, Бойка Христова
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
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Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 356
На основание чл. 21, ал. 1,и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания,
на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община
Брусарци” за 2014 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 7, “против” – 4, “въздържал се” - 2 ;

По единадесета точка:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по
отпадъците на територията на община Брусарци
Взеха отношение: Цветана Живкова, Петър Димитров, Камне Ценков, Катя Додева
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 357
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 52, ал. 9 от ЗУО Общински съвет
Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на Общинска програма за управление на дейностите по
отпадъците на територията на община Брусарци за 2014 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 1 ;

Приема се

По дванадесета точка:
Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор № 12/321/00935 от 25.07.2011г. по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за проект „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод - гр. Брусарци и
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I-ви етап и хидрофорна станция с. Крива бара",
сключен между Община Брусарци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция
Взеха отношение: Цветана Живкова, Валентин Василев, Андриян Тодоров, Петър Димитров,
Наташа Михайлова, Йордан Йорданов, Димитър Митов, Славчо Славчев, Катя Додева
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за изменение на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Общинският съвет прие:
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РЕШЕНИЕ № 358
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова
помощ № 12/321/00935 от 25.07.2011г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за проект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод - гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа I-ви етап и хидрофорна станция с. Крива бара", сключен между Община
Брусарци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор,
Общинският съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Брусарци - Наташа Михайлова Младенова да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 514 196,85 лв. (петстотин и четиринадесет
хиляди сто деветдесет и шест лева и 85 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№ 12/321/00935 от 25.07.2011г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа и външен довеждащ водопровод - гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна
мрежа I-ви етап и хидрофорна станция с. Крива бара", сключен между Община Брусарци и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Брусарци да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия ДДС на авансовото плащане по договор № 12/321/00935 от
25.07.2011г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

За
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
По тринадесета точка: ПИТАНИЯ
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На поставените питания на заседанието на Комисиите на ОбС Брусарци от 27.03.2015 и
поставените питания на заседанието на ОбС Брусарци от 27.02.2015г. бяха дадени отговори от
Кмета на Общината Наташа Михайлова и Зам.-кмета Петър Димитров.
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри заседанието
в 16:17ч.

ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..
(К. Додева)
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