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!

ПРОТОКОЛ
№ 30
Днес, 28.12.2017г. от 11:00 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. 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
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
В заседанието взеха участие:
Наташа Младенова Михайлова - Кмет на Община Брусарци
инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на община Брусарци
Галина Арсенова Владиславова - Секретар на община Брусарци
Силвия Радева Тотева - Директор дирекция "ОТСИПХД"
Поля Рангелова Петрова - Директор Дирекция "АИО и ФСД";
Кмет с. Дондуково - Румен Йосифов Савов;
Кмет с. Дъбова махала – Цеко Живков Цеков;
Кмет с. Княжева махала - Николай Малинов Никитов;
Кмет с. Смирненски – Димитър Цветанов Димитров;
Костадинка Бобева Петрова - Гл. експерт "ОЗ и ЗН"
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, има
кворум, откривам редовното заседание на общински съвет Брусарци. Давам думата за
разисквания, мнения, възражения по така предложения Ви дневен ред.
Няма постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред.
Дневният ред се подложи на гласуване 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:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.01.2017г. ДО 31.12.2017г.

Докладва: Дафина Крумова Оникова - Гл. специалист бюджет
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
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Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на
дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми,
както и получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Липена” с
площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ..Брусарци,
област Монтана, описан в АПОС №21/12.09.2001 г
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на Община Брусарци
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на
дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми,
както и получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Киселево”
намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, област Монтана,
с.Бело поле ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на Община Брусарци
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Брусарци
Докладва: Костадинка Бобева Петрова - служител по сигурността
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Предстоящо изготвяне на Национална здравна карта и определяне на представител на
Община Брусарци в Комисията за изработване на областна здравна карта.
Докладва: Костадинка Бобева Петрова - служител по сигурността
6. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Промяна в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове
Докладва: инж. Петър Цветков Димитров - Зам.-кмет на Община Брусарци
7. Докладна записка от Катя Крумова Додева –Председател на Общински съвет Брусарци
относно:
Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2018г. –
30.06.2018г. Докладва: Катя Крумова Додева –Председател на Общински съвет Брусарци
8. Докладна записка от Катя Крумова Додева –Председател на Общински съвет Брусарци
относно:
Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
Докладва: Катя Крумова Додева –Председател на Общински съвет Брусарци
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.01.2017г.- 31.12.2017г.
Докладва: Галина Арсенова Владиславова - Секретар на община Брусарци
10. ПИТАНИЯ

По първа точка:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.01.2017г. ДО 31.12.2017г.

Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
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Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 184
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 38, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне 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 да извърши вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи за периода
от 01.01.2017г. до 31.12.2017г., както следва:
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ДМА И НДА И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2017 г.
БИЛО

Източници на финансиране:

ОБЕКТИ/ Вид СМР

§

Сред
ПЛАН
Прехо
КАПИТ
Сред
ства Сметна
дейн
ден
Трансф
АЛОВИ Целеви
от стойно
ост РАЗХО средств остат ПУДО ери от ства
от
ОС
ЕС, ст
а от ЦБ ък от
ЦБ
ДИ
МБ други
ЦБ

1
§ 51 ОСНОВНИ РЕМОНТИ
Реконструкция тротоар на ул.
"Георги Димитров" от осева
точка 139 до осева точка 55
ляво в гр. Брусарци
Реконструкция тротоар на ул.
"Димитър Благоев" от осева
точка 217 до осева точка 160 +
40 м. ляво в с. Василовци
Реконструкция тротоар на ул.
"Георги Димитров" от осева
точка 34 до осева точка 17а
ляво в с. Крива бара
Ремонт на ул. "Димитър
Благоев" от осева точка 34 до
осева точка 57 с. Крива бара
Ремонт на здравен кабинет с.
Буковец
Ремонт на ул. "Георги
Димитров" от осева точка 36 до
осева точка 246 гр. Брусарци
§ 52 ДЪЛГОТРАЙНИ
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Закупуване на компютър за
ДСП
Изграждане на система за
видеонаблюдение в Община
Брусарци
Изграждане на фитнес
площадка на открито в парка на
с. Крива бара, Община
Брусарци
Закупуване на транспортно
средство

2

3

5

4
211092

192798

6

7
0

0

8
0

18294

МПД
9
0

211092

5100

606

80512

80512

80512

5100

606

89955

89955

89955

5100

606

22331

22331

22331

5100

606

11515

11515

11515

5100

469

2000

2000

2000

5100

832

4779

4779

4779

125295
5201

524

643

5206

122

43902

5206

714

10000

5204

122

1750

43902

0

10000

0

2393

69000

125295

643
43902

643
43902

10000

10000

1750

1750

3/16

Закупуване на специализирано
транспортно средство за хора с
увреждания
§ 53 НЕМАТЕРИАЛНИ
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Изработване на проект за общ
устроиствен план на Община
Брусарци
Закупуване на програмен
продукт за нуждите на ДСП

5204

551

69000
43852

5309

619

43260

5309

524

592

ОБЩО

380239
#REF!

0

22831

0

22831

20429

69000

69000

0

70192

592

20429

69600
592

236700 22831
10000
#REF! #REF! #REF!

592

20429 21279 69000
#REF! #REF! #REF!

406579
#REF!

СТАВА

Източници на финансиране:

ОБЕКТИ/ Вид СМР

§

Сред
ПЛАН
Прехо
КАПИТ
Сред ства Сметна
дейн
ден
Трансф
АЛОВИ Целеви
от стойно
ост РАЗХО средств остат ПУДО ери от ства
от
ЕС, ст
ОС
а от ЦБ ък от
ЦБ
ДИ
МБ други
ЦБ

1
§ 51 ОСНОВНИ РЕМОНТИ
Реконструкция тротоар на ул.
"Георги Димитров" от осева
точка 139 до осева точка 55
ляво в гр. Брусарци
Реконструкция тротоар на ул.
"Димитър Благоев" от осева
точка 217 до осева точка 160 +
40 м. ляво в с. Василовци
Реконструкция тротоар на ул.
"Георги Димитров" от осева
точка 34 до осева точка 17а
ляво в с. Крива бара
Ремонт на ул. "Димитър
Благоев" от осева точка 34 до
осева точка 57 с. Крива бара
Ремонт на здравен кабинет с.
Буковец
Ремонт на ул. "Георги
Димитров" от осева точка 36 до
осева точка 246 гр. Брусарци
Въстановяване работните
характеристики на
съоръженията на язовир
Липена с. Василовци
§ 52 ДЪЛГОТРАЙНИ
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Закупуване на компютър за
ДСП
Изграждане на система за
видеонаблюдение в Община
Брусарци
Изграждане на фитнес
площадка на открито в парка на
с. Крива бара, Община
Брусарци
Закупуване на транспортно
средство
Доставка и монтаж на 5 бр.
камини за ОУ "П.Р.Славейков"

2

3

5

4
215292

196998

МПД

6

7
0

0

8
0

18294

9
0

215292

5100

606

80512

80512

80512

5100

606

89955

89955

89955

5100

606

22331

22331

22331

5100

606

11515

11515

11515

5100

469

2000

2000

2000

5100

832

4779

4779

4779

5100

619

4200
4200

4200

121095

39702

5201

524

643

5206

122

36126

5206

714

10000

5204

122

1750

5205

322

3576

0

10000

0

2393

69000

121095

643
36126

643
36126

10000

10000

1750

1750
3576

3576

4

с. Василовци
Закупуване на специализирано
транспортно средство за хора с
увреждания
§ 53 НЕМАТЕРИАЛНИ
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Изработване на проект за общ
устроиствен план на Община
Брусарци
Закупуване на програмен
продукт за нуждите на ДСП

5204

551

69000
43852

5309

619

43260

5309

524

592

ОБЩО

380239

0

22831

0

22831

20429

592

69000

69000

0

70192

20429

69600
592

236700

22831

10000

20429

21279

592
69000

406579

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
За
За
За
За
Отсъства
За
За

Приема се
По втора точка:
Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на
дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми,
както и получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Липена” с
площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ..Брусарци,
област Монтана, описан в АПОС №21/12.09.2001 г
Влиза Славчо Славчев
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 № 185
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение №169/Протокол №27 от 29.09.2017г.
на Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за предоставяне на концесия, Протокол
№1 от 20.11.2017г. и Протокол №2 от 28.11.2017 г. на Комисия, назначена със Заповед №РД-0209-291/10.11.2017г. на Кмета на Община Брусарци и предвид отразеното в доклад по чл.84, ал.1,
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т.3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите на Кмета на Община Брусарци, ОбС
Брусарци
РЕШИ:
І.Определя за концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно
състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите
аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и
получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Липена” с площ 13,410
дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ..Брусарци, област Монтана,
описан в АПОС №21/12.09.2001 г.,участника "ГОЛДФИШ ЕМ" ООД, ЕИК:204565287, със
седалище и адрес на управление с. Василовци, ул. "Георги Димитров" № 6, представлявано от
Методи Тошков Методиев - Управител
Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на договора за
концесия, при условията на това решение, Решение №169/Протокол №27 от 29.09.2017 г. на
Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за предоставяне на концесия и
одобрения проект на концесионниядоговор.
ІІ.На основание чл.59, ал.1, т.1 от Закона за концесите, концесията да се осъществи при
следните конкретни условия, в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер,
както следва :
1.Рехабилитация и поддръжка на обекта на концесията: размерът на инвестициите, които
концесионерът се задължава да изпълни за извършване на дейности, свързани с рехабилитация и
експлоатация на обекта на концесията е в размер на 2500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/
годишно и включва следните мероприятия :
-поддръжка и ремонт на съораженията;
-поддръжка на комуникационните и пътни връзки с държавните и общински пътища;
-метериологичен и хидрологичен мониторинг и водобалансови оценки;
-технически прегледи;
-преглед след извънредни събития;
-технически мониторинг;
-опериране със отговорните органи, което да осигури контрол на водното ниво в язовирното
езеро и долния участък след язовир с цел предпазване от заливане;
-поддържане проводимостта на предпазните решетки на водопровеждащите съоражения;
-осигуряване на пропусната способност на речното корито – 500 м. след основния изпускател;
-извършване на ремонтни дейности по язовирната стена и съораженията.
2.Размер на концесионно плащане, което се задължава да заплаща концесионерът – 1660,00 лв.
/хиляда шестстотин и шестдесет лева / годишно.
3.Размера на инвестициите които концесионерът се задължава да изпълни за извършване на
дейности, свързани с управление и експлоатация на обекта на концесията, съгласно
инвестиционната програма е в размер на 2004,00 лв. /две хиляди и четири лева/ годишно.
4.При сключване на концесионния договор концесионерът се задължава да представи
гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5% от стойността на
договорените инвестиции.
Изпълнение на инвестиционната програма се доказва на база на изготвени и предадени от
концесионера доклади за изпълнението й.
Концесионерът се задължава да представя на концедента доклад за изпълнение на
инвестиционната програма до 25 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
Концедентът има право да проверява данните и обстоятелствата, отразени в доклада. При
констатирани несъответствия между доклада и фактическото изпълнение на задълженията по
инвестиционната програма концедентът има право да усвои предоставената му банкова гаранция
до размера на неизпълнението.
ІІІ.Определя следните гаранции :
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-Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и
неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, платима по банкова сметка на Община
Брусарци, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5 % от
стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му
програма.
Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от
концесионера на концедента до 25 януари на текущата година. При неизпълнение на
задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година,
концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.
ІV.Определя срок за сключване на концесионния догвор в съответствие с чл.59, ал.1, т.2 и
чл.62 от Закона за концесиите – до три месеца след влизане в сила на настоящото решение.
V.Възлага на Кмета на Община Брусарци :
1.Да сключи концесионния договор при спазване на чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за
концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите и условията на документацията за
възлагане на концесията, както и решенията на концедента за откриване на процедурата и за
определяне
на
концесионер.
2.Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на
договора,
с
изключение
на
тези
по
прекратяването
му;
3.Да организира контрола по изпълнение на концесионния договор, чрез длъжностни лица от
общинската администрация и комисия за текущ контрол по изпълнение на сключените
концесионни договори. Решенията на комисията за осъществяване на текущия контрол, пряко
засягащи правата и задълженията на Концесионера и Концедента, стават неразделна част от
настоящия
договор
чрез
анекс
към
него;
4.Да издаде разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост след
решение на Общински съвет Брусарци по реда на чл.46, ал.1, т.2 във вр. с чл.52, ал.1, т.3, б. "б" от
Закона за водите. Копие от разрешителното да изпрати на Басейнова дирекция - гр.Плевен. За
издаване на разрешителното концесионерът следва да представи копие от сключения
концесионен договор, както и други документи, подробно регламентирани с чл.60, ал.2 от Закона
за
водите.
5.Концедента утвърждава аварийния план за язовира изготвен от концесионера.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от Закона за
концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение
№169/Протокол №27 от 29.09.2017г. на Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за
предоставяне на концесия, Протокол №1 от 20.11.2017г. и Протокол №2 от 28.11.2017 г. на
Комисия, назначена със Заповед №РД-02-09-291/10.11.2017г. на Кмета на Община Брусарци и
предвид отразеното в доклад по чл.84, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите на Кмета на Община Брусарци, по предложение от Наташа Михайлова Младенова Кмет на Община Брусарци.
Приложения : Протокол №1 от 20.11.2017 г.; Протокол №2 от 28.11.2017 г. на Комисия,
назначена със Заповед №РД-02-09-291/10.11.2017 г. на Кмета на Община Брусарци и 4 броя
становища.
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

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

За
За
За
За

Приема се
По трета точка:
Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на
дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми,
както и получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Киселево”
намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, област Монтана,
с.Бело поле ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин
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 № 186
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение №169/Протокол №27 от 29.09.2017г.
на Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за предоставяне на концесия, Протокол
№1 от 20.11.2017г. и Протокол №2 от 28.11.2017 г. на Комисия, назначена със Заповед №РД-0209-292/10.11.2017г. на Кмета на Община Брусарци и предвид отразеното в доклад по чл.84, ал.1,
т.3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите на Кмета на Община Брусарци, ОбС
Брусарци
РЕШИ:
І.Определя за концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно
състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите
аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и
получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Киселево” намиращ се в
землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, област Монтана, с.Бело поле ЕКАТТЕ
03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин участника "ЛИН - 2014" ЕООД,
ЕИК:202965578 със седалище и адрес на управление гр.Монтана, ж.к. "Плиска" 18, бх. А, ет.1, ап.
1, представлявано от Илияна Димитрова Николова – Управител
Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на договора за
концесия, при условията на това решение, Решение №169/Протокол №27 от 29.09.2017 г. на
Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за предоставяне на концесия и
одобрения проект на концесионниядоговор.
ІІ.На основание чл.59, ал.1, т.1 от Закона за концесите, концесията да се осъществи при
следните конкретни условия, в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер,
както следва :
1.Рехабилитация и поддръжка на обекта на концесията : размерът на инвестициите, които
концесионерът се задължава да изпълни за извършване на дейности, свързани с рехабилитация и
експлоатация на обекта на концесията е в размер на 4830,00 лв. /четири хиляди осемстотин и
тридесет лева/ годишно и включва следните мероприятия :
-поддръжка и ремонт на съораженията;
-поддръжка на комуникационните и пътни връзки с държавните и общински пътища;
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-метериологичен и хидрологичен мониторинг и водобалансови оценки;
-технически прегледи;
-преглед след извънредни събития;
-технически мониторинг;
-опериране със отговорните органи, което да осигури контрол на водното ниво в язовирното
езеро и долния участък след язовир с цел предпазване от заливане;
-поддържане проводимостта на предпазните решетки на водопровеждащите съоражения;
-осигуряване на пропусната способност на речното корито – 500 м. след основния изпускател;
-извършване на ремонтни дейности по язовирната стена и съораженията.
2.Размер на концесионно плащане, което се задължава да заплаща концесионерът – 6000,00 лв.
/шест хиляди лева / годишно.
3.Размера на инвестициите които концесионерът се задължава да изпълни за извършване на
дейности, свързани с управление и експлоатация на обекта на концесията, съгласно
инвестиционната програма е в размер на 18 084,00 лв. /осемнадесет хиляди и осемдесет и четири
лева/ годишно.
4.При сключване на концесионния договор концесионерът се задължава да представи
гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5% от стойността на
договорените инвестиции.
Изпълнение на инвестиционната програма се доказва на база на изготвени и предадени от
концесионера доклади за изпълнението й.
Концесионерът се задължава да представя на концедента доклад за изпълнение на
инвестиционната програма до 25 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
Концедентът има право да проверява данните и обстоятелствата, отразени в доклада. При
констатирани несъответствия между доклада и фактическото изпълнение на задълженията по
инвестиционната програма концедентът има право да усвои предоставената му банкова гаранция
до размера на неизпълнението.
ІІІ.Определя следните гаранции :
-Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и
неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, платима по банкова сметка на Община
Брусарци, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5 % от
стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му
програма.
Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от
концесионера на концедента до 25 януари на текущата година. При неизпълнение на
задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година,
концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.
ІV.Определя срок за сключване на концесионния догвор в съответствие с чл.59, ал.1, т.2 и
чл.62 от Закона за концесиите – до три месеца след влизане в сила на настоящото решение.
V.Възлага на Кмета на Община Брусарци :
1.Да сключи концесионния договор при спазване на чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за
концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите и условията на документацията за
възлагане на концесията, както и решенията на концедента за откриване на процедурата и за
определяне на концесионер.
2.Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението
на договора, с изключение на тези по прекратяването му;
3.Да организира контрола по изпълнение на концесионния договор, чрез длъжностни лица
от общинската администрация и комисия за текущ контрол по изпълнение на сключените
концесионни договори. Решенията на комисията за осъществяване на текущия контрол, пряко
засягащи правата и задълженията на Концесионера и Концедента, стават неразделна част от
настоящия договор чрез анекс към него;
4.Да издаде разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост
след решение на Общински съвет Брусарци по реда на чл.46, ал.1, т.2 във вр. с чл.52, ал.1, т.3, б.
"б" от Закона за водите. Копие от разрешителното да изпрати на Басейнова дирекция - гр.Плевен.
За издаване на разрешителното концесионерът следва да представи копие от сключения
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концесионен договор, както и други документи, подробно регламентирани с чл.60, ал.2 от Закона
за водите.
5.Концедента утвърждава аварийния план за язовира изготвен от концесионера.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от Закона за
концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение
№169/Протокол №27 от 29.09.2017г. на Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за
предоставяне на концесия, Протокол №1 от 20.11.2017г. и Протокол №2 от 28.11.2017 г. на
Комисия, назначена със Заповед №РД-02-09-292/10.11.2017г. на Кмета на Община Брусарци и
предвид отразеното в доклад по чл.84, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите на Кмета на Община Брусарци, по предложение от Наташа Михайлова Младенова Кмет на Община Брусарци.
Приложения : Протокол №1 от 20.11.2017 г.; Протокол №2 от 28.11.2017 г. на Комисия,
назначена със Заповед №РД-02-09-292/10.11.2017 г. на Кмета на Община Брусарци и 4 броя
становища.
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
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По четвърта точка:
Приемане на План за противодействие на тероризма в Община 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 № 187
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.5 от Закона за управление и функциониране на системата за
защита на националната сигурност и чл.6, ал.3 от Закона за противодействие на тероризма.
Р Е Ш И:
Приема ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА на община Брусарци.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;
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Приема се
По пета точка:
Предстоящо изготвяне на Национална здравна карта и определяне на представител на
Община Брусарци в Комисията за изработване на областна здравна карта.
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 № 188
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.29, ал.3 от Закона за лечебните
заведения Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
Определя Силвия Радева Тотева – директор дирекция „ОТСИПХД” за представител на
Община Брусарци в областната комисията за изработване на Национална и Областна здравни
карти.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По шеста точка:
Промяна в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове
По време на заседанието на ПК към ОбС вносителят направи следното изменение и
допълнение в проекта на решение, което се гласува от ПК, а именно:
Създава се нова т. 1 със следния текст: "Отменя свое Решение № 181 от Протокол №
29/30.11.2017г."
Предишна т.1 става т.2, а останалите се запазват по смисъл и променят само поредността си.
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за промяна на проекта за
решение. Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС с направеното измененние и
допълнение в проекта на решение.
Катя Додева подложи на гласуване направеното предложение за изменение и допълнение на
проекта на решение анблок с проекта на решение.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 189
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове и чл.16, ал. 3 от
Правилника за прилагането на ЗУПГМЖСВ, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
1. Отменя свое Решение № 181 от Протокол № 29/30.11.2017г.
2. Освобождава г-жа Михаела Радославова Михайлова от длъжността секретар на местната
комисия по чл 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, поради напускане на общинската администрация по
собствено желание.
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3. Определя за секретар на местната комисия по чл 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ г-жа Силвия
Радева Тотева - Директор Дирекция "ОТСИПХД" в общинска администрация гр. Брусарци.
4. Задължава Кмета на общината да представи г-жа Силвия Радева Тотева за утвърждаване
от Управителния съвет, съгласно чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане
правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По седма точка:
Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2018г. –
30.06.2018г.
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 № 190
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема

ПЛАН ЗА РАБОТА
на Общински съвет Брусарци, обл. Монтана за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г.
1. Заседанията на Общински съвет се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца;
2. Заседанията на постоянните комисии се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца;
3. Материалите за разглеждане в постоянните комисии се внасят при техническия сътрудник
до 15-то число на месеца.
Месец януари 2018г.
1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Приемане на бюджета на Община Брусарци за 2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. Приемане на Програма за полагане на обществено полезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от
ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане
по чл. 9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
4. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
5. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през
2018 година.
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Докладва: Кмета на община Брусарци
6. Създаване на комисия за детето в община Брусарци на основание чл. 20 А от Закона за закрила
на детето
Докладва: Кмета на община Брусарци
7. Отчет за дейността на Общински съвет Брусарци за периода 01.07.2017-31.12.2017г.
Докладва: Катя Додева - Председател на ОбС
8. Отчет за изпълнението на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода от 01.07.2017г.
до 31.12.2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец февруари 2018г.
1. ПРИЕМАНЕТО НА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Приемане на Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост, за състоянието на общинската собственост в Община Брусарци и
резултатите от нейното управление за 2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. 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 2018 г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
4. Отчет по изпълнението на "Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци
за 2017г."
Докладва: Кмета на община Брусарци
5. Приемане на "Общински план за младежта - Община Брусарци - 2018г".
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец март 2018г.
1. Актуализация на плана на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2017г. до
31.12.2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2017-31.12.2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. Отчет на "Общински план за младежта 2017г.".
Докладва: Кмета на община Брусарци
5. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2017г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
6. Отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждане на
продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
7. Отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от
общински поземлен фонд” за 2016г.
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Докладва: Кмета на община Брусарци
8. Отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва
да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Брусарци”
за 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
9. Отчет по изпълнението на "Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Брусарци за 2016г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
10. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по
отпадъците на територията на Община Брусарци
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец април 2018г.
1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2018-31.03.2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017/2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната
програма по чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и изразходваните средства от бюджета през 2017г.
Докладва: Председателят на Общински Съвет Брусарци

4. Отчет по изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2017/2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Месец май 2018г.
1. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския
поземлен фонд за стопанската 2018г. – 2019г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
2. Определяне на размера на годишната вноска за 2017г. за участие на Община Брусарци във
Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ
Докладва: Кмета на община Брусарци
3. 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: Кмета на община Брусарци
Месец юни 2018г.
1. Приемане план за работа на ОбС за периода 01.07.2018. - 31.12.2018г.
Докладва: Катя Додева - Председателя на ОбС
2. Приемане на "Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци за 2018г.
Докладва: Кмета на община Брусарци
Гласували:
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От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По осма точка:
Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
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 № 191
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Одобрява отчета за получените командировъчни пари от Председателя на Общински Съвет
на Община Брусарци - Катя Крумова Додева за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. в размер
на 459.53 лева. (Четиристотин петдесет и девет лева и петдесет и три стотинки.)
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
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По девета точка: Питания
Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.01.2017г.- 31.12.2017г.
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 № 192
На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
ОДОБРЯВА отчет за изразходваните средства за командировки на Кмета на Община
Брусарци г-жа Наташа Михайлова в периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. в размер на 463.34лв.
( четиристотин шесдесет и три лв. и тридесет и четири ст.).
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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
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
По десета точка: Питания
Няма постъпили питания.
След изчерпване на дневния ред Председателят на общински съвет Брусарци закри
заседанието в 11:26 ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(Катя Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет
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