ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Препис-извлечение!
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 31.05.2016 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се
проведе редовно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха
участие 11 общински съветници.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Александър Недков Борисов
3. Александър Цветанов Димитров
4. Асен Владов Бузов
5. Асен Димитров Арсенов
6. Бойка Георгиева Христова
7. Валери Любенов Тодоров
8. Димитър Маринов Митов
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
В заседанието взеха участие:
Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци;
инж. Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци;
Кмет с. Дондуково – Румен Йосифов Савов;
Кмет с. Василовци – Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Крива бара – Петър Борисов Спасов;
Кмет с. Смирненски – Димитър Цветанов Димитров;
Кмет с. Княжева махала – Николай Малинов Никитов;
Кмет с. Буковец – Димитър Цветанов Петров;
Костадинка Бобева Петрова - Главен експерт "ОЗ и ЗН"
Михаела Радославова Михайлова - Директор Дирекция "ОТСИПХД"
Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земедлие"
Ваня Йонова-Димитрова - Старши експерт "ЧР"
Емануела Любомирова Петрова - Ст. експерт "ОС и ПСД"
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа,
в заседателната залата присъстват 11 общински съветници. Има кворум, откривам редовното
заседание на Общински съвет Брусарци. На заседанието на постоянните комисии на основание
чл. 46А, ал.1 от Правилника на ОБС е допусната една извънредна докладна записка като т.7, а
именно:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящо се на първи
етаж в Административна сграда на Кметство с.Буковец
Докладва: Михаела Радославова Михайлова - Директор Дирекция "ОТСИПХД"
Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложения Ви дневен ред с
направеното допълнение.
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Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен
ред.
Дневният ред се подложи на гласуване с направеното допълнение и се прие при следния
вот:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “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:
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2016 – 2017 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земедлие"
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА
БРУСАРЦИ за периода 2016г. – 2017г.
Докладва: Ваня Йонова-Димитрова - Старши експерт "ЧР"
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40
, протокол №8 от 29.04.2008г.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова - Главен експерт "ОЗ и ЗН"
4. 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 2015 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земедлие"
5. 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 за 2015 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земедлие"
6. 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 2015 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Старши експерт "Екология и земедлие"
7. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящо се на първи
етаж в Административна сграда на Кметство с.Буковец
Докладва: Михаела Радославова Михайлова - Директор Дирекция "ОТСИПХД"
8. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2016 – 2017 г.
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Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
Катя Додева даде думата за разисквания, коментари и предложения за членове на тръжната
комисия.
Взеха отношение: Александър Димитров, Ирена Иванова, Асен Бузов, Катя Додева, Димитър
Митов, Петър Димитров, Наташа Михайлова, Юлия Каменова
Постъпиха следните предложения за представители от ОбС за тръжната комисия:
Асен Бузов предлага Димитър Маринов Митов.
Александър Димитров предлага Теодора Иванова Маринова.
Няма други постъпили предложения за членове на тръжната комисия.
Катя Додева подложи направените предложения на гласуване анблок с предложения проект на
решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 57
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 7 и чл. 10 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Брусарци, Общински
съвет Брусарци:
РЕШИ:
1. Приема разработена тръжна документация по която да се проведе процедура за
отдаване под наем/аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за
стопанската 2016 – 2017 г.
2. Определя срок за отдаване под наем/аренда, и начална тръжна цена съгласно чл. 35, ал.1
от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд,
както следва:
2.1. За отглеждане на едногодишни полски култури - пет стопански години, считано от
стопанската 2016 – 2017 г.с начална тръжна цена 36,00 лв./дка.
2.2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – двадесет стопански години,
считано от стопанската 2016 – 2017 г, и начална тръжна цена по периоди както следва:
Трайни насаждения

Гратисен
период
Год.

Период на плододаване
година
4-7
8-20

Лозови насаждения

3

Овощни насаждениясемкови, костилкови,
черупкови

4

Ягодоплодни к-ри

2

Етерично- маслени
к-ри – роза, мента,
лавандула, шипка и др.
Култивирани билки –
срок на предоставяне – 5
години.

за останалия
период на
плододаване
5-7
за останалия
период на
плододаване
За периода на
плододаване

Лв./дка
48,00
73,00

48,00
36,00
55,00
55,00

3

За периода на
плододаване

36,00

1

2-5

26,00
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Калифорнийски аспержи
срок на предоставяне –
15 години.

4-12

57,00

13-15

36,00

3

2.3. Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни
насаждения се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базистните цени на трайните
насаждения приета с ПМС № 151/1991г.
2.4. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения, срок – двадесет стопански
години с начална тръжна цена, както следва:
Трайни насаждения
Лозови насаждения
Овощни насаждениясемкови, костилкови, черупкови
Етерично- маслени к-ри –
роза, мента, лавандула шипка и др.

Цена лв./дка.
48,00
45,00
36,00

3. Възлага на Кмета на община Брусарци да открие процедура по провеждане на търг с
тайно наддаване като издаде заповед със съдържание съгласно чл. 12, ал.1 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд.
4. Възлага на Кмета на Общината да сформира комисия от председател и шест члена, от
който двама общински съветници. Единият от членовете на комисията задължително да бъде
правоспособен юрист.
5. Размера на депозита за участие в търга е както следва:
5.1 за отглеждане на едногодишни полски култури - 20% от началната тръжна цена
умножена по площта на имота.
5.2 за създаване и отглеждане на трайни насаждения – 10 лв./дка.
5.3 за отглеждане на съществуващи трайни насаждения – 10 лв./дка.
6. В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между
тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите . Стъпка за
надаване 5% от началната цена предложена от участниците в цели левове.
7. Възлага на Кмета на Общината в седем дневен срок от датата на получаване на
протокола на комисията да издаде заповед и обяви резултатите на достъпно за всички
заинтересовани лица – информационното табло в сградата и на интернет страницата на
общината.
8. Маломерните имоти до 10 дка. по смисъла на § 2б от Допълнителните разпоредби на
ЗСПЗЗ, за който няма сключени договори, могат да се отдават под наем за една година без търг
или конкурс.
9. Избира за членове на тръжната комисия представители от Общински съвет Брусарци
Димитър Маринов Митов и Теодора Иванова Маринова
Приложение:
1. Списък – извадки от ОПФ за имоти предложени на търг 2016– 2017г.
2. Проект на тръжна документация.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров

За
За
За
За
За
За
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7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За

Приема се
По втора точка:
Приемане на ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА
БРУСАРЦИ за периода 2016г. – 2017г.
Взеха отношение: Димитър Митов, Юлия Каменова
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за промяна на проекта за
решение. Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС с направеното изменение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 58
На основание чл. 21, ал. (1), т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 ал. 2 от ЗЕЕ, Общински съвет
град Брусарци
Р Е Ш И:
Приема ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА
БРУСАРЦИ за периода 2016 – 2017 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По трета точка:
Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40,
протокол №8 от 29.04.2008г.
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 № 59
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
Приема отчета за изпълнение на „Наредбата за дейността на община Брусарци по
предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с
решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
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По четвърта 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 2015 г.
Взеха отношение: Димитър Митов, 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 № 60
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
2015 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По пета точка:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по
отпадъците на територията на община Брусарци за 2015 г.
Взеха отношение: Александър Недков, Александър Димитров, Димитър Митов
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 № 61
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 2015 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По шеста 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 2015 г.
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Взеха отношение: Александър Димитров, Асен Бузов, 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 № 62
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
2015 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11 “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
По седма точка:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящо се на първи
етаж в Административна сграда на Кметство с.Буковец
Взеха отношение: Димитър Митов, Михаела Михайлова, 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 № 63
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
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 42.03 кв.м. /четиридесет и две цяло и
нула и три кв.м./, находящо се в Административна сграда на Кметство с.Буковец, община
Брусарци в ПИ № 273 по плана на с.Буковец, описан в АОС №160/14.07.2004 г.
2.Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура
чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 84,06 лв.

по отдаване под наем

Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева

За
За
За
За
За
За
За
За
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9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За

Приема се
По осма точка: Питания
Катя Додева запозна общинските съветници със Съобщение от Административен съд - гр.
Монтана, с което е прекратено производството по адм.дело № 153/2016 г. относно протест на
Прокурор при РП - Лом против чл. 37, ал.1, т.23 от Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци.
Постъпиха следните питания от общински съветници:
Асен Арсенов: Група родители от с. Черно поле искат да запишат децата си да учат при нас.
Може ли да се подсигури транспорт от училището до с. Черно поле и обратно?
Наташа Михайлова и Петър Димитров отговориха на поставеното питане.
Димитър Петров сигнализира за опасни отпадъци на територията на склад в с. Буковец и моли
за съдействие за тяхното преместване.
Петър Димитров и Костадинка Бобева разясниха същността, реда и начина за преместването на
обезопасените препарати.
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри
заседанието в 16:06ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(К. Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет
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