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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес, 26.01.2018г. от 14:30 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
инж. Силвия Радева Тотева - Директор дирекция "ОТСИПХД"
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;
Кмет с. Василовци - Огнян Иринов Йорданов;
Кмет с. Крива бара – Петър Борисов Спасов;
Поля Рангелова Петрова - Директор Дирекция "АИО и ФСД";
Дафина Крумова Оникова - Гл. специалист бюджет
Костадинка Бобева Петрова - Служител по сигурността
Вера Георгиева Борисова - Социален работник
Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
Станислав Емилов Найденов - Старши експерт „Общинска собственост”
Граждани на Община Брусарци
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа, има
кворум, откривам редовното заседание на Общински съвет Брусарци. За протокола отсъства
Александър Недков Борисов. Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така
предложения Ви дневен ред. На заседанието на постоянните комисии на основание чл. 46А, ал.1
от Правилника на ОБС са допуснати три извънредни докладни записки като т.9, т.10 и т.11, а
именно:
1. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отдаване под наем без търг или конкурс на имот № 021118 в землището на с. Василовци,
общ. Брусарци.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
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2. 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 2017 – 2018 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
3. 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 2017 – 2018 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
Катя Додева: На заседанието на ПК на ОбС постъпи предложение от Бойка Христова т.2 да
стане т.3, а т.3 да стане т.2 от дневния ред и останалите да запазят поредността си.
Катя Додева подложи на гласуване направените предложения за изменения и допълнения в
дневния ред:
Гласували направените предложения за изменение и допълнение в дневния ред:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
Влиза Александър Борисов
Няма други постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред.
Дневният ред се подложи на гласуване с направените изменения и допълнения 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:
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 година
Докладва: Станислав Емилов Найденов - Старши експерт „Общинска собственост”
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Предложение за промяна в числеността и организационната структура на общинската
администрация и местните дейности, считано от 01.01.2018г.
Докладва: Галина Арсенова Владиславова - Секретар на Община Брусарци
3. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2018г
Докладва: Дафина Крумова Оникова - Гл. специалист бюджет
4. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Приемане на Програма за полагане на общественополезен 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 2018 г.
Докладва: Вера Георгиева Борисова - Социален работник
5. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
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Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци
през 2018година
Докладва: инж. Силвия Радева Тотева - Директор дирекция "ОТСИПХД"
6. Докладна записка от Петър Цветков Димитров относно:
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2017 г
Докладва: Костадинка Бобева Петрова - Служител по сигурността
7. Докладна записка от Катя Крумова Додева –Председател на Общински съвет Брусарци
относно:
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2017г. –
31.12.2017г.
Докладва: Катя Крумова Додева –Председател на Общински съвет Брусарци
8. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2017г. –
31.12.2017г.
Докладва: Галина Арсенова Владиславова - Секретар на община Брусарци
9. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Отдаване под наем без търг или конкурс на имот № 021118 в землището на с. Василовци,
общ. Брусарци.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
10. 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 2017 – 2018 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
11. 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 2017 – 2018 г.
Докладва: Ирена Огнянова Иванова - Гл. експерт "Екология и земеделие"
12. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 година
Взеха отношение: Димитър Митов, Юлия Каменова, 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 № 193
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,
Общински съвет гр.Брусарци
Р Е Ш И:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2018 година.
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Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2018 година.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По втора точка:
Предложение за промяна в числеността и организационната структура на общинската
администрация и местните дейности, считано от 01.01.2018г.
Взеха отношение: Бойка Хистова, Галина Арсенова
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 № 194
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Одобрява структура за управление на Общинска администрация, кметствата на
територията на общината и местните дейности, считано от 01.01.2018 година, както следва:
І. Общинска администрация и кметства
А. Кабинет на кмета
 Кмет община
 Зам. Кмет – 1 щ. бр.
 Кметове на кметства – 7 щ. бр.
 Кметски наместници – 1 щ. бр.
 Секретар
 Служител по сигурността на информацията
Б. Обща администрация
 Дирекция „Административно информационно обслужване и финансово стопански
дейности” – 11 щ. бр.
 в т.ч.специалисти в кметства – 3 щ.бр.
В. Специализирана администрация
 Дирекция „Общинска техническа служба, икономическа политика и хуманитарни
дейности” – 15 щ. бр.
 в т.ч.специалисти в кметства – 3 щ.бр.
………………………………………………………………………..

Общо - 38 щ.бр.
ІІ. Местни дейности
1. Дейност „Домашен Социален Патронаж” - 9 щ. бр.
2. Дейност „Програма за Временна Заетост” - 4 щ. бр.
3. Дейност „Чистота” - 4 щ. бр.
4. Дейност „Други дейности по икономиката” - 1 щ. бр.
5. Дейност „Автотранспорт” - 3 щ. бр.
6. Дейност „Други дейности по образованието” - 3 щ. бр.
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7. Дейност „Клуб на пенсионера” – 1 щ.бр.
……………………………………………………………………………………..

Общо - 25 щ.бр.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По трета точка:
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2018г

Взеха отношение: Петър Димитров, Наташа Михайлова, Димитър Митов, Емил Михайлов, Бойка
Христова, Александър Недков, Катя Додева, Димитър Димитров, Румен Савов, Цеко Цеков,
Петър Спасов, Евдокия Димиторва, Огнян Йорданов, Цветана Маркова, Асен Арсенов
Петър Димитров отговори на поставените питания на заседанието на постоянните комисии.
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 № 195
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ
за 2018г., ПМС № 322/22.12.2017г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Брусарци, ОБС Брусарци
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Брусарци за 2018г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 4 105 883 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. Приходите за делегирани от държавата дейности в размер на 2 119 431лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 035 002 лв.;
1.1.1.2. Реализиран преходен остатък на делегираните от държавата дейности от 2017г. в размер
на 91 584 лв.
1.1.1.3. Събрани средства за други бюджети в размер на – 7 639 лв.
1.1.1.4. Временен безлихвен заем в размер на 484 лв
1.1.2. Приходите за местни дейности в размер на 1 986 452 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 137 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 585 710 лв.;
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 428 000 лв., в т.тч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 388 600 лв;
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 39 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 253 800 лв.
1.1.2.5. Реализира преходен остатък от местни дейности от 2017г. в размер на 718 898 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети в размер на – 36 956 лв., в т. т.ч.:
1.1.2.6.1.Отчисления по ЗУО за Област Монтана в размер на – 46 385 лв.
1.1.2.6.2. Трансфер НДЕФ за внедряване енергоспестяващи мерки в СУ „Х. Ботев” – 100 000 лв.
1.1.2.6.3. Трансфер от МРРБ за ОУП в размер на 9 429лв.
1.1.2.6.4. Трансфер от с-ка за средства от ЕС 100 000 лв.
1.1.2.7. Погасяване на заем от банки и др. лица в страната – 100 000 лв.
1.2. По разходите в размер на 4 105 883 лв., разпределени по дейности и вид разход, съгласно
Приложение № 2 и 3, в т.ч.:
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1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 2 119 431 лв.;
1.2.2. За местните дейности в размер на 1 916 471 лв.;
1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи в размер на 69 981 лв.
2. Приема програма за капиталовите разходи за 2018г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 289 786 лв., съгласно Приложение № 4.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 253
800лв., съгласно Приложение № 4 кол.5
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери, в размер на 9 429
лв. съгласно Приложение № 4 кол. 7
2.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от преходен остатък, в размер на 26
557 лв. съгласно Приложение №4 кол. 6
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността през 2018г., съгласно Приложение № 6,
* Съгласно РМС 286 от 22.05.2017, за делегираните от държавата дейности във функциите "Образование"
(с изключение на прилагащите системата на делегирани бюджети), "Здравеопазване", "Социално
осигуряване, подпомагане и грижи", и "Почивно дело, религиозни дейности и култура" (без читалищата)
числеността на персонала се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по
съответните стандарти

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос в размер на 4 655 лв.;
4.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет в размер на 3 000 лв.;
4.3. Стипендии в размер на 7 482 лв.
4.4. Субсидии за:
4.4.1. Читалища – 108 875 лв., съгласно Приложение № 10 и Приложение № 13;
4.5. Упълномощава Кмета на общината да определя и договаря допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1.- 4.4.
5. Утвърждава преходния остатък от 2017г. по дейности в размер на 810 482 лв., съгласно
Приложение № 5, в т.ч.:
5.1. За държавни разходи в размер на 91 584 лв., в т.тч.:
5.1.1. Средства по ОП на училищата в размер на – 7 639 лв.
5.2. За местни дейности в размер на 718 898 лв.
6. Утвърждава бюджетът на общината по агрегирани бюджетни показатели, съгласно
Приложение № 9
6.1. Собствени приходи и помощи, в т.ч.:
722 710 лв.
6.1.1. Данъчни приходи
137 000 лв.
6.1.2. Неданъчни приходи, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 585 710 лв.
6.2. Разходи, в т.ч.:
4 105 883 лв.
6.2.1. Заплати и възнаграждения на персонал нает по труд.правоотнош.
1 448 922 лв.
6.2.2. Други възнаграждения и плащания на персонала
454 130 лв.
6.2.3. Осигурнителни вноски
367 430 лв.
6.2.4. Издръжка
1 416 008 лв.
6.2.5. Лихви
6.2.5. Социални разходи, стипендии:
18 482 лв.
в т. ч. стипендии
7 482 лв.
6.2.6. Субсидии
110 225 лв.
6.2.7. Придобиване на нефинансови активи - Капиталови разходи
286 786 лв.
6.3. Трансфери ( субсидии, вноски, вр. заеми)
2 680 330 лв.
6.3.1. Субсидии (вноски от/за ЦБ за/от др. бюджети)
2 716 802 лв.
6.3.2. Други трансфери
- 36 472 лв.
в т.ч. времени безлихвени заеми
484 лв.
6.4. Дефицит/излишък
- 702 843 лв.
6.4. Финансиране
702 843 лв.
6.4.1. Друго вътрешно финансиране
- 107 639 лв.
6.4.1. Наличности в началото на периода
810 482 лв.
7. Приема следните лимити за разходи:
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7.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения;
7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 4 300 лв. на ОбС -2160лв.;
7.3. За карти за пътуване / пътни разходи по утвърден списък на работодателя:
- За учители/ педагогическия персонал/ по наредба на министъра на образованието и науката;
7.4. Одобрява разходи за помощи за погребения в размер на стойността на ковчега по план –
сметка на общината.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 7.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2018г. и прогнозни показатели за периода 2019 - 2020г., по приходите, помощите, даренията,
бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 8.
10. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен по бюджета на Община
Брусарци, съгласно Приложение № 11.
11. Определя максималния размер на дълга
11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2018г. – 0
11.2. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018г. – 0
11.3. Намерения за поемане на нов дълг - – Община Брусарци няма да поема дълг.
12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018г. в размер на 1 288 991 лв.
13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2018г. в размер на 1 681 293 лв.
14. Определя размера на просрочените задължения от 2017г. , които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2018г. в размер на 39 089.61лв.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2018г. в размер на 2 862.90 лв., в т.ч.:
15.1. Наеми от общинско имущуство в размер на 771.87 лв.;
15.2. Наеми от земя, мери и пасища в размер на 2091.03 лв.
16. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или
от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16.3. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности, да се
покрива текущо с временни безлихвени заеми от други сметки на общината.
16.4. Определя при необходимост приоритети за изразходването на бюджетни средства в
съответствие с общинската финансова политика.
17. Възлага на кмета на общината:
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение
№ 11.
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
17.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване
на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за
финансово управление и контрол.
17.5. Да организира разпределението на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по
месеци и тримесечия и да утвърди разпределието.
17.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.
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17.8. Да информира на всяко тримесечие Общински съвет в подходяща форма за размера и
причините за просрочените задължения, ако има такива.
17.9. Да предлага на Общински съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи
в друг вид разходи за местни и делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите
за образование при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.
17.10. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
17.11. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния УО и на МФ.
18. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми.
18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси.
18.3. При предоставянето на средствата от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията
на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
Общински съвет.
19. Упълномощава кмета на общината:
19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
19.2. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на
общински програми и проекти.
19.3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на
алтернативни източници на средства за реализиране на годишни цели на общината.
19.4. Да ползва временно свободните по бюджета на общината средства за текущо финансиране
на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,
както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ,
като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2018г., съгласно
Приложение № 14.
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
Въздържал се
За
Въздържал се
Въздържал се
За
За
За
Въздържал се

Приема се
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По четвърта точка:
Приемане на Програма за полагане на общественополезен 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 2018 г.
Взеха отношение: Димитър Митов, Силвия Тотева, Вера Борисова
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 № 196
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема Програма за полагане на общественополезен 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 2018 г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
Димитър Митов предлага 10 мин. почивка.
Катя Додева обявява 10 мин. почивка.
След направената почивка Катя Додева проверява за кворум. Има кворум и заседанието на
ОбС продължава с т.5 от дневния ред.

По пета точка:
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци
през 2018година
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 № 197
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за
Народните читалища, ОБС Брусарци
РЕШИ:
Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през
2018година.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
9/15

По шеста точка:
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2017 г
Взеха отношение: Юлия Каменова, Костадинка Бобева, 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 № 198
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2017г.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По седма точка:
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2017г. –
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 № 199
На основание чл. 21, ал. 2, и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският Съвет Брусарци
РЕШИ:
Приема Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2017г. –
31.12.2017г. (Приложение № 1).
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По осма точка:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2017г. –
31.12.2017г.
Становище на комисиите: Няма постъпили предложения за промяна на проекта за решение.
Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС.
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Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 200
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и в изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общински съвет
– Брусарци
РЕШИ:
Приема Отчета за изпълненение решенията на Общински съвет- Брусарци за периода от
01.07.2017г.- 31.12.2017г.

Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
По девета точка:
Отдаване под наем без търг или конкурс на имот № 021118 в землището на с. Василовци,
общ. Брусарци.
Взеха отношение: Катя Додева, Ирена Огнянова, 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 № 201
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 33, ал 1, т. 2 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение
№ 57/Протокол № 9 от 25.04.2012 г. (изм. с Решение № 180/Протокол № 25 от 21.06.2013 г., изм. с
Решение № 274/Протокол № 38 от 29.05.2014 г., изм. с Решение № 320/Протокол № 48 от
29.12.2014 г., изм. с Решение № 350/Протокол № 52 от 31.03.2015 г.) Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в АОС №
805/16.01.2018 г., а именно: имот № 021118 в землището на с. Василовци, местността
„Булолейника”, площ – 1.777 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при
неполивни условия – трета при граници и съседи на имота: имот № 021119, полски път на
Община Брусарци; имот № 021122, използв. ливада – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 021113,
нива – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 021111, нива – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 021125,
зеленч. култура на насл. на Иван Георгиев Стефанов без провеждане на търг или конкурс на ЛРД
с. Василовци.
2. Възлага на Кмета на община Брусарци да сключи договор за наем за срок от десет
години с ЛРД с. Василовци за имот № 021118 в землището на с. Василовци, общ. Брусарци по
наемна цена, съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 57/Протокол № 9 от 25.04.2012 г. (изм. с
Решение № 180/Протокол № 25 от 21.06.2013 г., изм. с Решение № 274/Протокол № 38 от
29.05.2014 г., изм. с Решение № 320/Протокол № 48 от 29.12.2014 г., изм. с Решение №
350/Протокол № 52 от 31.03.2015 г.).
Приложение към докладната:
1. Скица № К05015/15.01.2018 г. – 1 бр.
2. АОС № 805/19.01.2018 г. – 1 бр.
3. Писмо с изх. № СД-03-06-3/12.01.2018 г. – 1 бр.
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4. Писмо с вх. № СД-03-06-3-(1)/26.09.2017 г. – 1 бр.
5. Молба с вх. № УС-14-4/15.01.2018 г. – 1 бр.
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:
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 г.
Взеха отношение: Юлия Каменова, Бойка Христова
По време на дебатите се направи следното предложение от Юлия Каменова за членове на
тръжната комисия:
Юлия Каменова: Предлагам за членове на тръжната комисия Бойка Христова и
Александър Борисов.
Няма други постъпили предложения.
Катя Додева подложи на гласуване направените предложения анблок с проекта на решение.
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 № 202
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 на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018
г.
2. Определя срок за отдаване под наем, 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 - десет стопански години, считано от
стопанската 2017 – 2018 г.с начална тръжна цена 36,00 лв./дка.
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.
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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.
6. В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за имота, 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. Избира за членове на тръжната комисия представители от Общински съвет Брусарци:
Бойка Георгиева Христова и Александър Недков Борисов
Приложение:
1. Проект на тръжна документация.
2. Молба с вх. № СД-03-06-7/17.01.2018 г.
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 единадесета точка:
Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 г.
Взеха отношение: Катя Додева, Юлия Каменова, Бойка Христова, Александър Борисов
По време на дебатите вносителят направи следните предложения за измененние в проекта
на решение:
1. В частта на т. 2.1: Било: "пет стопански години", да се чете "шест" стопански години
2. В частта на т. 2.2 Било: "срок – до двадесет стопански години", да се чете "срок – шест
стопански години".
Катя Додева даде думата мнения и възражения по така предложения прект на решение с
направените измененния и за предложения за членове на тръжната комисия.
Постъпиха следните предложения за членове на тръжната комисия:
Бойка Христова: Предлага Димитър Митов;
Александър Борисов предлага Валери Тодоров;
Няма други постъпили предложения за измененния в проекта на решение.
Няма други постъпили предложения за членове на комисията.
Катя Додева подложи на гласуване предложението за изменение в проекта на решение
анблок с предложението за членове на тръжната комисия.
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Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се
Становище на комисиите: Няма други постъпили предложения за промяна на проекта за
решение. Допускат точката в дневния ред на заседанието на ОбС с направените изменения.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 203
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 2017
– 2018 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 - шест стопански години, считано от
стопанската 2017 – 2018 г.с начална тръжна цена 36,00 лв./дка.
2.2. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения, срок – шест стопански години с
начална тръжна цена, както следва:
Трайни насаждения
Лозови насаждения

Цена лв./дка.
48,00

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 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. Избира за членове на тръжната комисия представители от Общински съвет Брусарци
Димитър Маринов Митов и Валери Любенов Тодоров.
Приложение:
3. Списък – извадки от ОПФ за имоти предложени на търг 2017 – 2018 г.
4. Проект на тръжна документация.
3. Молба с вх. № СД-03-06-2/10.01.2018 г.
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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 дванадесета точка: Питания
Постъпи следното питане от общински съветник Димитър Митов:
1. Има ли готовност за отдаване под наем на по-малките останали свободни имоти земеделска
земя с нужните документи?
Наташа Михайлова и Ирена Иванова отговориха на постъпилото питане.
След изчерпване на дневния ред Председателят на общински съвет Брусарци закри
заседанието в 16:32 ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(ПП)
(Катя Додева)

Изготвил:
Ангелина Борисова,
Техн. сътрудник Общински съвет

15/15

