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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес, 13.09.2018г. от 14:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе извънредно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието
взеха участие 10 общински съветници.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Александър Недков Борисов
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Емил Цветанов Михайлов
9. Славчо Кирилов Славчев - отсъства
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
В заседанието взеха участие:
инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на община Брусарци
Галина Арсенова Владиславова – Секретар на Община Брусарци;
Кмет с. Василовци – Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Дъбова махала – Цеко Живков Цеков;
Кмет с. Дондуково – Румен Йосифов Савов;
Кмет с. Княжева махала – Николай Малинов Никитов;
Кметски наместник с. Буковец - Камелия Фичова Виденова
инж. Силвия Радева Тотева –Директор дирекция "ОТСИПХД"
Поля Рангелова Петрова – Директор дирекция „АИО и ФСД“
Полина Цветанова-Борисова – Старши експерт «ОС»
Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт ''ОЗ и ЗН''
Валя Борисова – Директор ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци
Диана Иванова – Директор ОУ “П.К.Яворов” с.Крива бара
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, има
кворум, откривам извънредното заседание на Общински съвет Брусарци. За протокола отсъства
Славчо Славчев. На заседанието на комисиите НЕ беше допусната за разглеждане т.2 от дневния
ред и той придоби следния вид:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост
върху язовири - публична общинска собственост, на основание §33 от Заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55 от
03.07.2018 г.)
Докладва: Полина Цветанова-Борисова – Старши експерт «ОС»
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2018/2019г
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт ''ОЗ и ЗН''
3. ПИТАНИЯ
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Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложения Ви дневен ред.
Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред.
Дневният ред се подложи на гласуване с направеното изменение и се прие при следния вот:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост
върху язовири - публична общинска собственост, на основание §33 от Заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55 от
03.07.2018 г.)
Докладва: Полина Цветанова-Борисова – Старши експерт «ОС»
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2018/2019г
Докладва: Костадинка Бобева Петрова – Гл. експерт ''ОЗ и ЗН''
3. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост
върху язовири - публична общинска собственост, на основание §33 от Заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55 от
03.07.2018 г.)
Взеха отношение: Александър Борисов, Димитър Митов, Петър Димитров, Бойка Христова,
Юлия Каменова
Излиза Валери Тодоров
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 № 246
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §33 от Заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите(обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.), Общински съвет
Брусарци
РЕШИ:
1.Дава съгласие Община Брусарци да прехвърли безвъзмездно на Държавата правото на
собственост върху язовир „Липена“, публична общинска собственост, изграден в поземлен имот
с № 000030 с ЕКАТТЕ 10255 с.Василовци, общ.Брусарци, м. „Липена“, с начин на трайно
ползване „язовир“ и площ 13,140 дка, за който е съставен Акт № 21/12.09.2001г. за публична
общинска собственост.
2. Възлага на кмета на община Брусарци, да предприеме всички законови и фактически
действия по безвъзмездното прехвърляне на държавата, правото на собственост върху язовир
„Липена“, публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с № 000030 с ЕКАТТЕ
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10255 с.Василовци, общ.Брусарци, м. „Липена“, с начин на трайно ползване „язовир“ и площ
13,140 дка, за който е съставен Акт № 21/12.09.2001г. за публична общинска собственост.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

Въздържал се
Въздържал се
За
Въздържал се
Отсъства
За
Въздържал се
За
Отсъства
За
За

Приема се
По втора точка:
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2018/2019г
Взеха отношение: Димитър Митов, Асен Бузов, Александър Борисов, Валя Борисова, Юлия
Каменова, Огнян Йорданов, Петър Димитров, Асен Арсенов, Бойка Христова, Галина Арсенова,
Костадинка Петрова
По време на дебатите на комисиите от вносителя постъпи следното предложение за
допълнение в проекта на решение:
Към ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци се добавя в проекта на решение следния текст:
VІ клас – 10 ученици при норматив 18
Към СУ “Христо Ботев” гр.Брусарци се добавя в проекта на решение следния текст:
VІ клас – 13 ученици при норматив 18
VІІI клас – 17 ученици при норматив 18
Становище на комисиите: Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС с направените
допълнения.
Катя Додева подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 247
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.68, ал.1, т.2 и 3 ал.2, ал.3 и ал.4,
т.1 т.2 и т.3 и чл.69, ал.3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си за формирането на самостоятелни и слети паралелки с не по-малко
от 10 ученици в паралелка, за които са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес в училищата от община Брусарци извън определените по стандарт за ученик за
бюджетната 2018г. както следва:
1.ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци
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Начален етап
ІІІ – ІV клас – 10 ученици при норматив 10
Прогимназиален етап
VІ клас – 10 ученици при норматив 18
VІІ клас – 14 ученици при норматив 18

2. ОУ “П.К.Яворов” с.Крива бара
V клас – 11 ученици при норматив 18
VІ клас – 11 ученици при норматив 18
3. СУ “Христо Ботев” гр.Брусарци
Начален етап
І клас – 15 ученици при норматив 16
ІI клас – 12 ученици при норматив 16
ІІІ клас – 15 ученици при норматив 16
ІV клас – 15 ученици при норматив 16
Прогимназиален етап
V клас – 14 ученици при норматив 18
VІ клас – 13 ученици при минимален брой 18
VІІ клас – 15 ученици при норматив 18
VІІI клас – 17 ученици при норматив 18
Гимназиален етап
Х клас – 14 ученици при норматив 18
ХІ клас – 12 ученици при норматив 18
ХІІ клас – 15 ученици при норматив 18
2. Дава съгласието си за формирането на седем самостоятелни паралелки с брой ученици
под 10, за които са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в
училищата от община Брусарци извън определените по стандарт за ученик за бюджетната 2018г.
както следва:
1.ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци
Начален етап
І – ІІ клас – 5 ученици при норматив 10
Прогимназиален етап
V клас – 5 ученици при норматив 18
2. ОУ “П.К.Яворов” с.Крива бара
Начален етап
І клас – 7 ученици при норматив 16
ІІ клас – 9 ученици при норматив 16
III клас – 7 ученика при норматив 16
ІV клас – 8 ученици при норматив 16
Прогимназиален етап
VІІ клас – 8 ученици при норматив 18
3. На основание чл.69, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Общински съвет Брусарци възлага на кмета на
Община Брусарци да изготви мотивирано искане до началника на РУО – Монтана във връзка с т.2
от настоящото решение.
4.Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти средства да се предвидят при изготвяне на Бюджет 2019г. на Община
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Брусарци, съобразно изискванията на чл.68, ал.3 и чл.69, ал.1 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
5.Възлага на Кмета на Община Брусарци да предприеме необходимите законови и
фактически действия по обезпечаване на учебния процес.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
Отсъства
За
За
За
Отсъства
За
За

Приема се
По трета точка Питания
Постъпиха следните питания от общински съветници:
1. Димитър Митов:
1.1. До къде се стигна с изкърпването на улиците?
Петър Димитров отговори на поставеното питане.
1.2. До къде се стигна с почистването на речните корита?
Петър Димитров отговори на поставеното питане.
2. Емил Михайлов:
2.1. Кой контролира изкърпването на улиците?
Петър Димитров отговори на поставеното питане.
След изчерпване на дневния ред Председателят на общински съвет Брусарци закри
заседанието в 15:55 ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(Катя Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет

5/5

