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О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    -    Б Р Е З Н И К 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№  4 
Гр.Брезник, 20.12.2019г 

 

 Днес 20.12.2019г. от 10.00 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град 

Брезник се провежда заседание на ОбС Брезник.  

От всичко 13 избрани съветника  на заседанието присъстват 12. 

Отсъства В. Петрова. 

Присъстват още ръководството и специалисти от общинска администрация, кмет с.Ноевци и 

кметски наместници на населени места, граждани. 

Материалите са раздадени предварително на съветниците и разгледани на заседания на 

постоянните комисии към ОбС. 

Предложен е следния проект за   д н е в е н   р е д: 

  

1. Докладна записка относно кандидатстване с проект за финансиране по проект 

"Красива България" с проектно предложение "Сградна газова инсталация на 

компресиран природен газ на СУ "Васил Левски" 

2. Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПЗ на земеделска земя - 

стопански двор, девета категория, ПИ № 52324.68.36 по КККР на землището на 

с.Ноевци, Община Брезник, собственост на "ПЕЛЕТИНА" ООД във връзка с 

изискванията на чл. 124а, ЗА ПРОМЯАНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ИМОТА НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

- Пп /предимно производствена/ 

3. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на 

Община Брезник за 2020г. 

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в 

с.Билинци и сключване на договор за продажба. 

5. Докладна записка относно  утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за 

учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура 

6. Докладна записка относно информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките 

за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2019г на 

Община Брезник 

7. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности 

8. Докладна записка относно включване на Община Брезник в кампания за набиране на 

средства 

9. Докладна записка относно приемане на Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата 

за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

10. Докладна записка относно решение за отдаване под наем на помещения в имот 

общинска собственост 

11. Докладна записка  от Иван Тинков относно предложение за определяне на 

възнаграждение на длъжностно лице от общинската администрация. 

12. Докладна записка от Иван Тинков относно предложение за предлагане на съдебни 

заседатели 

13. Други 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. Същия уведомява за 

допълнително постъпили материали,  разгледани от постоянните комисии, както следва: 
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- Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи 

през 2019г 

- Докладна записка относно вземане на решение за удостоверяване на 

представителна власт в общото събрание на  съдружниците на „ВиК“ ООД 

- Докладна записка относно прекратяване на съсобственост за ПИ с идентификатор 

06286.501.999 по КККР на гр.Брезник, ул. „9-ти септември“ № 2  

- Разглеждане на протест от Окръжна прокуратура Перник 

 

По дневния ред: 

Иван Тинков – Колеги, по т. 12 относно определяне на съдебните заседатели, по време на 

заседанието на постоянните комисии стана ясно, че трябва да се избере комисия за 

определяне на заседателите и да се качи обява за започване на процедурата. Внесъл съм нова 

докладна, която предоставям на вниманието ви за разглеждане, като оттеглям първоначално 

внесената доклада. 

 По т. 14 – Протеста на окръжна прокуратура – отново съм внесъл докладна със проект 

за решение, като оттеглям първоначално внесената. 

 Днес постъпи и още една докладна: 

- Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване на Общински 

исторически музей - Брезник с проект по финансов механизъм на европейското 

икономическо пространство 2014-2021г, програма "Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество" 

Гласуват се допълнителните докладни да се допуснат в дневния ред на заседанието 

С 12 гласа „за“ се допускат 

Гласува се целия дневен ред с допълненията и корекциите. 

С 12 гласа „за“ се приема следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно кандидатстване с проект за финансиране по проект 

"Красива България" с проектно предложение "Сградна газова инсталация на 

компресиран природен газ на СУ "Васил Левски" 

2. Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПЗ на земеделска земя - 

стопански двор, девета категория, ПИ № 52324.68.36 по КККР на землището на 

с.Ноевци, Община Брезник, собственост на "ПЕЛЕТИНА" ООД във връзка с 

изискванията на чл. 124а, ЗА ПРОМЯАНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ИМОТА НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

- Пп /предимно производствена/ 

3. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на 

Община Брезник за 2020г. 

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в 

с.Билинци и сключване на договор за продажба. 

5. Докладна записка относно  утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за 

учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура 

6. Докладна записка относно информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките 

за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2019г на 

Община Брезник 

7. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности 

8. Докладна записка относно включване на Община Брезник в кампания за набиране на 

средства 
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9. Докладна записка относно приемане на Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата 

за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

10. Докладна записка относно решение за отдаване под наем на помещения в имот 

общинска собственост 

11. Докладна записка  от Иван Тинков относно предложение за определяне на 

възнаграждение на длъжностно лице от общинската администрация. 

12. Докладна записка от Иван Тинков относно избиране на комисия от състава на ОбС 

съгласно разпоредбата на чл. 68 ал. 1 пр. 2 от Закона за съдебната власт. 

13. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2019г 

14. Докладна записка относно вземане на решение за удостоверяване на представителна 

власт в общото събрание на  съдружниците на „ВиК“ ООД 

15. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост за ПИ с идентификатор 

06286.501.999 по КККР на гр.Брезник, ул. „9-ти септември“ № 2  

16. Докладна записка относно изготвяне на становище по преписка рег. № 

758/16.12.2019г по описа на Общински съвет Брезник, във връзка с постъпил протест 

рег. – 755 по описа на ОбС Брезник от Окръжна прокуратура Перник. 

17. Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване на Общински 

исторически музей - Брезник с проект по финансов механизъм на европейското 

икономическо пространство 2014-2021г, програма "Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество" 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект за финансиране 

по проект "Красива България" с проектно предложение "Сградна газова инсталация 

на компресиран природен газ на СУ "Васил Левски" 

 

Росен Огнянов – от името на икономическа комисия -  На заседание на постоянната комисия 

докладната беше разгледана. Десислава Антонова дадена разяснения по нея. Стана ясно че се 

подменя котела на парната инсталация, което е с 50% съфинансиране. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет Брезник:  

 

1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение 

“Сградна газова инсталация на компресиран природен газ на СУ „Васил Левски“, 

гр.Брезник”, по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” по Проект „Красива 

България” 

2. Упълномощава Васил хххххххххххххх Узунов – Кмет на Община Брезник да 

подпише необходимите документи и извърши   процедурите за подготовка на проектното 

предложение. 

3. Осигурява финансови средства в размер на 61 000 лв. с ДДС в параграф 5200 – 

Придобиване на дълготрайни материални активи, във функция „Образование”, дейност 322 

Неспециализирани училища, без професионални гимназии. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПЗ на 

земеделска земя - стопански двор, девета категория, ПИ № 52324.68.36 по КККР на 

землището на с.Ноевци, Община Брезник, собственост на "ПЕЛЕТИНА" ООД във 

връзка с изискванията на чл. 124а, ЗА ПРОМЯАНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 
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ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ИМОТА НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА - 

Пп /предимно производствена/ 

 

Росен Огнянов – На заседание на икономическа комисия разгледахме докладната. Бойко 

Седевчов разясни. Постъпило е искане и е изготвено становище от гл.архитект за 

изработване на ПУП. 

 

Ваньо Добринов – В скицата, която е дадена не виждам площ от 1700кв.м. 

 

Бойко Седевчов – специалист ТСУ – Обяснява по разгърната скица. Предстои закупуване на 

терен и ще бъде внесен допълнително. В момента са съсобственици и имат право да 

стартират процедура. 

Ваньо Добринов – Да не се избързва с процедурата. Да се запише че е съсобственик. 

 

Бойко Седевчов – Ако се внесе проекта ние обявяваме и съсобственика може да реагира. 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 С 11 гласа „за“ и 1 въздържал се /В.Добринов/, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 26 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 и ал. 5, във връзка с чл. 124б 

ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. Одобрява здание за проектиране на ПУП – план за застрояване на ПИ № 52324.68.36 

по КККР на с. Ноевци, Община Брезник с площ 1761 кв.м. за промяна на 

предназначението на земеделска земя – стопански двор, девета категория в земя за 

изграждане на цех за производство на пелети от биомаса 

2. Дава съгласие да бъде изработен ПУП – план за застрояване на ПИ № 52324.68.36 с 

площ до 1761 кв.м. по  КККР на с.Ноевци, Община Брезник за обособяване на 

урбанизиран терен за изграждане на цех за производство на пелети от биомаса, 

устройствена зона Пп. 

3. Проектът за ПУП-ПЗ да се съгласува с ЧЕЗ ЕРР – Перник и ВиК ООД, относно 

възможностите за захранване с вода и ел.енергия, или са представят доказателства, че 

ел.енергия и питейна вода са осигурени. 

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка на 

заинтересуваните лица. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на 

дървесина на Община Брезник за 2020г. 

Росен Огнянов – По тази точка на заседание на икономическа комисия получихме 

разяснения от Иванка Михайлова. Гласува се допускане до днешното заседание. 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 27 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл.80, ал. 2, т.3 и ал.8  от  ППЗГ и на 

основание чл.7, ал.1 и 4 от Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнението на 

дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на 
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дървесина и недървесни горски продукти( НУРВИДГТДОСПДНГП ) Общинският  съвет 

Брезник: 

1. Приема „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2020г.”           

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме процедури за ползване на дървесината 

по „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2020г.”   

3. Да се публикува на интернет страницата на Община Брезник  „Годишен план за 

ползване на дървесина на Община Брезник за 2020г.”   

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба 

на придаваем имот в с.Билинци и сключване на договор за продажба. 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа докладната. Оля Малинова разясни. Става 

дума за придаваемо място в с.Билинци. Има подадено заявление, изготвена е оценка. 

Комисията допуска за разглеждане. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниите. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 28 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, 

чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

Брезник:  

 

1. Утвърждава  пазарната оценка на незастроен общински имот, участващ в УПИ V-40, 

кв. 7 по РП на с. Билинци, с площ от 120 кв.м., на стойност 601.00 лв. (шестстотин и един 

лева ) - 5.01 лв. на кв.м.  Сумата се облага с ДДС. 

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения 

имот.  

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  утвърждаване на еднократен размер на 

обезщетение за учредяване право на прокарване на отклонение от техническата 

инфраструктура 

 

Росен Огнянов – Господин председател, Дами и господа, По т.5 от дневния ред – 

икономическа комисия разгледа докладната. Госпожа Малинова внесе разяснения. Има 

оценка. Предложението е разноските да са за сметка на фирмата. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 29 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.192 до чл. 194 от ЗУТ, Наредба 

№ 16 от 09.06.2004 г. за сервитутните на енергийните обекти  Общинският съвет гр. Брезник:  

1. Дава съгласие да бъде безсрочно учредено в полза на  „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” 
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ЕООД, хххххххххххххх, представлявано от Атанас хххххххххх Тасмов -Управител, с адрес на 

управление -  ххххххххххххх право на прокарване на трасе и сервитут на  промишлено 

водоснабдяване от ПИ 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник, през ПИ с идентификатори:  

06286.49.70; 06286.49.66; 06286.39.21; 06286.38.59; 06286.38.60; 06286.501.1639; 

06286.501.1650; 06286.501.1655; 06286.501.1656; 06286.501.1651; 06286.59.25; 06286.59.14; 

06286.71.29; 06286.73.42; 06286.73.33; 06286.102.3; 06286.73.34 по КК и КР на гр. Брезник  

одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителен директор  на АГКК-Перник 

публична общинска собственост  до УПИ II -72.30, кв.129 по РП на гр. Брезник с дължина на 

трасето 3068.39 линейни метра и възникнала сервитутна зона 4254.00 кв.м., в общинска 

собственост. 

 2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 4142.33 лв. за 

цялата дължина 3068.39 линейни метра х 1.35 лв. и 4254.00 кв.м х 1.07 лв. - 4551.78 лв. за 

сервитутна зона, или общо стойност на право на прокарване и сервитут – 8694.11 лв. 

Посочената цена се облага с ДДС. 

3. Направената експертна оценка от лицензиран оценител на стойност от 280.00 

лв. да бъде заплатена от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД. 

4. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по 

сключване на договора. 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно информация за касово изпълнение на 

бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

към 30.06.2019г на Община Брезник 

Росен Огнянов – на заседанието на икономическа комисия  получихме разяснения от Моника 

Банкова. Същата уточни, че е необходимо в проекта за решение да се премахне чл. 140 ал. 1 

и 2 а да се запише  чл. 137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 54 ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за метни дейности за следващите три 

години. 

Комисията допуска за разглеждане докладната на днешната сесия. 

 

 Гласува се предложения проект за решение с нанесената поправка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 30 

 

 На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.137,  ал.2 от Закона за публичните 

финанси, чл.54, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за 

местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник приема отчета за касовото 

изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди 

средства към 30.06.2019 г.на Община Брезник. 

         

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г 

и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности 

 

Росен Огнянов – Разгледахме докладната на заседание на икономическа комисия. Моника 

Банкова разясни по нея. Допускаме до днешната сесия. 

  

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 
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 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 31 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.83, ал.2 от 

Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема  актуализираната 

бюджетна прогноза за 2020-2022 г. на Община Брезник в частта за местните дейности по 

показатели от единната бюджетна класификация. 

 

ОСМА ТОЧАЧКА: Докладна записка относно включване на Община Брезник в 

кампания за набиране на средства 

 

Богиня Рабакова – Докладната беше разгледана на заседание на комисията по нормативна 

уредба. Става дума за набиране на средства за ремонт на гинекологично отделение в Перник. 

Иван Тинков – призовавам колегите да се включим и с лични средства. 

 

 Гласува се предложения проект за решение- 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 32 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 1000,00 /хиляда/ лева за ремонт на гинекологично отделение на 

МБАЛ „Рахила Ангелова“ гр. Перник. 

2. Средствата да бъдат взети от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“. 

3. Упълномощава кмета на общината да преведе сумата от 1000 /хиляда/ лева по 

следната дарителска банкова сметка: 

Fibank 

IBAN: BG55FINV91501217385511 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Приложение № 1 към чл. 5 

ал. 3 от наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

 

Иван Тинков – Има получено писмо от В.Соколов във връзка с докладната 

 

Богиня Рабакова – Правна комисия разгледа докладната и я допуска 

 

Росен Огнянов – на заседание на икономическа комисия беше разгледана докладната. 

Разяснения бяха направени от Г.Методиева. Увеличението е със 109х.лв. Имаше дебати. 

Направих предложение ако може да се каже с колко средно се вдига таксата на едно 

домакинство. 

 

Ваньо Добринов – На 28.11. предложихме таксата да не се увеличава. Финансовото 

състояние на жителите на общината и това на общинска администрация. Мисля, че при 

добро разпределение на средствата можем  да си позволим да не увеличаваме таксите, а да 

наблегнем на събираемостта. Стана  ясно, че тя е 67%. Всички, които плащаме ще сме 

принудени да плащаме и за тези, които не плащат. 

 

Васил Узунов – кмет на общината – Уважаеми господин председател,  Уважаеми съветници, 

Дами и господа,  По отношение на събираемостта: 

Година Физически лица Юридически лица 

Текуща година Минали години Текуща година Минали години 

2012 57% 16% 65% 32% 

2013 59% 21% 65% 34% 
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2014 60% 14% 69% 21% 

2015 и 2016 61% 16% 66% 10% 

2017 65%, 17% 66% 21% 

2018, 67% 20% 69% 21% 

 Двадесет души дадени на съдебен изпълнител 

 Какво се очаква от администрацията? 

 С колко ще се утежни бюджета на гражданите и разделената такса  на 12 месеца – 

около два лева на месец за обслужването им. 

 

Ваньо Добринов – Около 109х.лв. ще се съберат. 

 

Васил Узунов – кмет на общината – Според мен с 30х.лв. се увеличават. Става въпрос за три 

лева на месец. Услугата е за 300лв. 

 

Ваньо Добринов – На фона на населението и финансовото състояние, ние – от групата на 

БСП предлагаме да не променяме таксата. 

 

Васил Узунов – Ако проверите, в един закон е записано, че когато общината дофинансира 

сметосъбирането, на следващата година го събира от населението. 

 

Иван Тинков -  Има предложение от В.Добринов да не се увеличава таксата за 

сметосъбиране. 

 Гласува се направеното предложение 

 С 1 глас „за“ /В.Добринов/, 1 въздържал се /В.Алексова/ и 10 против – предложението 

не се приема. 

 

Янка Хранова – Уважаеми господин председател, Господин Узунов, Дами и господа,

 Искам да поясня, че когато беше предизборната кампания хората сами умоляваха да 

се увеличи таксата за да може да се събират отпадъците. Да няма до контейнерите. Какво ще 

стане ако с два лева се увеличи таксата на домакинство? 

 

Иван Тинков – Уважаеми колеги, Господин Узунов, Дами и господа, 

 Аз също съм член на групата на БСП, но не съм уведомен за предложението! На 

среща с хората също се изразява мнение да се увеличи таксата, но да се събира. Да се 

промени културата на изхвърляне на отпадъците. 

 

Ваньо Добринов – За сведение, господин Тинков, не сте член на групата. 

 

Иван Тинков – не съм уведомен! 

 

Васил Узунов – кмет на общината – Какво увеличава държавата, и какво общината. 

Държавата увеличава отчисленията за депониране на отпадъци. Над 85% от сметта се 

депонира. Зелени, строителни отпадъци. Ако сме го правили всяка година по малко, 

увеличението нямаше да е проблем. Работят два камиона, които карат до Перник и шест 

човека. Опитахме с пластмасови контейнери – не издържаха. 

 

Мариола Попова – ако имаме 100% събираемост,  решаваме ли проблема? 

 

Васил Узунов – Не! 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват. 
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 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 10 гласа „за“ , 1 против /В. Добринов/ и 1 въздържал се /В.Алексова/, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 33 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 ал. 1 и ал. 3 т.2 от ЗМДТ, в 

съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА и чл. 66 ал. 2 от АПК, Общинският съвет 

Брезник  утвърждава  Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне, размера а 

местните такси и цени на услуги – План-сметка за услугите по сметосъбиране на битовите 

отпадъци и транспортиране до депата за третирането им, осигуряване на съдове и 

поддържане чистотата на територията за обществено ползване за 2020година /неразделна 

част от настоящето решение/. 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за отдаване под наем на 

помещения в имот общинска собственост 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа докладната. Оля Малинова разясни по нея. 

Става дума за помещение, което ползва Асоциацията за развъждане на брезнишката овца. 

 

Мариола Попова – безспорно трябва да се отдаде помещението за да може Асоциацията да 

развива дейността си. Популяризиране на Брезнишката овца. Изумих се, когато на Гигинския 

манастир се представиха други породи. На следващия събор препоръчвам да се представи 

Брезнишката овца. 

 

Ваньо Добринов – Колко са тези овце на територията на общината? 

 

Мариола Попова – до преди 3-4 години имаше регистрирани девет човека с около 1000овце. 

Изключително малка е популацията. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват. 

 

Иван Тинков – да гласуваме представител в комисията. Предлагам Богиня Рабакова. 

 

 С 12 гласа „за“ предложението се приема. 

 

 Гласува се предложения проект за решение, с член в комисията 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 34 

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 

от ЗОС, чл.4, ал.1, и ал.2 от Наредбата за реда да придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Брезник,  Общинският съвет Брезник:  

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на 

помещение с площ 24 кв.м, намиращо се в сграда с идентификатор  06286.501.761.1 в 

поземлен имот с идентификатор 06286.501.761 по КК и КР на гр. Брезник,  одобрен със 

заповед № РД -  18-35/25.04.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК и представляващ 

УПИ XI „Ветеринарна лечебница”, кв.8 по РП на гр. Брезник, с административен адрес ул. 

„Ангел Коцелянов" № 7, за срок от 3 години. Имота е актуван с акт за публична общинска 
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собственост № 1973/27.12.2012 г. Начална тръжна цена 29.52 лв., облагаеми с ДДС. 

ІІ. Начин на провеждане на търга – търг с явно наддаване. 

             III. Определя комисия в състав: 

       хххххххххххххххххххххххххххххх 

                                   

       Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под 

наем и сключване на договор със спечелилия участник. 

 

/пет минути почивка/ 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Иван Тинков относно предложение за 

определяне на възнаграждение на длъжностно лице от общинската администрация. 

 

Иван Тинков – Колеги, както казах и на комисията, промяна не е  правена от 2016г. Смятам, 

че протоколиста, който подпомага цялата дейност на председателя и ОбС, трябва да получи 

възнаграждение. Предлагам: 

- 50 лв. за водене протокол на заседание на ОбС 

- 25 лв. за водене протокол на постоянна или временна комисия 

Моника Банкова – експерт Бюджет и ТРЗ - Разхода да бъде извършван от дейност 122  

Общинска администрация § 1 - заплати 

 

Гласува се предложения проект за решение. 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 35 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29а,ал. 1 и2 от ЗМСМА и 

на основание чл. 91 ал. 1 и чл. 92 ал. 2 от Правилника за дейността и организацията на ОбС 

Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет Брезник: 

1. Определя възнаграждение на длъжностното лице от общинската администрация, 

водещо протокол и оказващо техническо съдействие при дейността на ОбС, както 

следва:  

- На заседание на постоянните и временни комисии – 25/двадесет и пет/ лева 

- На заседание на Общински съвет Брезник – 50 /петдесет/ лева 

2. Разхода да бъде извършван от дейност 122  Общинска администрация § 1 - заплати 

3. Решението  за възнаграждението да бъде в сила от 06.11.2019г. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков относно избиране на 

комисия от състава на ОбС съгласно разпоредбата на чл. 68 ал. 1 пр. 2 от Закона за 

съдебната власт. 

Иван Тинков – Уважаеми колеги, на заседанието на постоянната комисия стана ясно, че 

поради промяна в законодателството се наложи да се промени докладната. Внесъл съм нова 

докладна за избиране на комисия за утвърждаване на съдебни заседатели /чете докладната/ 

 

Богиня Рабакова – предлагам в комисията Веселин Крумов 

Мариола Попова – предлагам Веска Алексова 

Катя Йорданова – Предлагам Борислав Стоянов 

 

Иван Тинков – Аз мога да участвам в комисията . Може и външно лице. Предлагам юриста 

на общината. 

Получава се комисия в състав: В.Крумов, Иван Тинков, В.Алексова, Б.Стоянов и 

М.Миленков 

 Да гласуваме: 
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- предложената комисия 

- комисията да функционира до определяне на съдебните заседатели 

- да се публикува обява на сайта на общината за откриване процедура по набиране на 

съдебни заседатели 

 

 Гласува се предложения проект за решение: 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 36 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА,  съгласно изискванията на чл. 68 ал. 1 пр.2 

от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 3 ал. 1 т.1 от Правилника за дейността и 

организацията на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общинският съвет Брезник: 

1. Избира временна комисия, състояща се от петима членове, които да извършат 

необходимите процедури в срок до 01.02.2020г, съобразно изискванията на Глава 

четвърта, Раздел втори от Закона за съдебната власт /чл. 66 и следващите/, в състав: 

- Иван Тинков 

- Милен Миленков 

- Веселин Крумов 

- Веска Алексова 

- Борислав Стоянов 

2. Комисията да функционира до приключване и изготвяне на обобщен доклад, по 

проверката на кандидатите за съдебни заседатели и изпращането му на председателя 

на Окръжен съд – Перник, съгласно изискванията на чл. 68в, ал. 1т.1 от Закона за 

съдебната власт. 

3. Да се публикува обява на интернет страницата на Община Брезник, съгласно 

изискванията на чл. 68 ал .1 пр.1 от ЗСВ, за откриването на процедура за определяне 

на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2019г 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа докладната. Д.Антонова разясни. Става 

дума само за промяна в параграфите: от 5206 става 5202 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 37 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, Общинският съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за 

капиталови разходи през 2019 г., както следва:  

N Обект 
Общо Целева субсидия РБ 

Чл. 127, ал.1 от 

ЗПФ    (СБС) 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

Разходи, които ще бъдат 

извършени през 2019 г. 
138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Параграф 5200: Придобиване 

на дълготрайни материални 

активи 

138589 138589 117000 117000 21589 21589 
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Функция 03: Образование 138589 138589 117000 117000 21589 21589 

5202 Придобиване на сгради 138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Преустройство с промяна на 

предназначението и 

пристройка в СУ „Васил 

Левски“ в гр.Брезник 

0 138589 0 117000 0 21589 

5206 Изграждане на 

инфраструктурни обекти 
138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Обекти 138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Преустройство с промяна на 

предназначението и 

пристройка в СУ „Васил 

Левски“ в гр.Брезник 

138589 0 117000 0 21589 0 

 

Промяната засяга обекти на обща стойност 138 589 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 

Компенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Община Брезник, както следва:  

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1.Увеличава разходи с 138 589 лв.по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

1.1. Функция „Образование“ 

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“  

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 138 589 лв. 

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ 138 589 лв. 

 

2. Намалява разходи с 138 589 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

2.1. Функция „Образование“ 

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“  

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 138 589 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 138 589 лв. 

 

 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

удостоверяване на представителна власт в общото събрание на  съдружниците на 

„ВиК“ ООД 

 

Богиня Рабакова – Постоянната комисия по нормативна уредба разгледа докладната и я 

допусна до днешното заседание. 

 

Васил Узунов – кмет на общината – на предишното заседание стана недоразумение. Не се 

появи кандидата. Сага е същия дневен ред. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 38 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 ал.1 т. 14 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,Общинският съвет Брезник: 

1. Дава мандат на Васил ххххххххххххх Узунов  - кмет на Община Брезник да 

представлява община Брезник в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник, което ще се проведе на 10.01.2020г 

от 10.00 ч в сградата на „ВиК“ гра. Перник. 
/в случай, че не може да присъства той, да бъде заместван от упълномощено от него лице/ 

 

2. Упълномощава Васил ххххххххххххх Узунов – за отстояването позициите на Община 

Брезник,съгласно квотата по въпросите от дневния ред в Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД р. Перник както следва: 

- По т.1-ва от дневния ред, за освобождаване на управителя на „ВиК“ ООД Перник 

– да гласува „ДА“ 

- По т.2-ра от дневния ред з за избор на нов управител на „ВиК“ ООД Перник да 

гласува „по преценка“ 

- По т.3-та от дневния ред, за упълномощаване на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на 

„ВиК“ ООД гр. Перник с новоизбрания управител, да гласува „по преценка“ 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост за 

ПИ с идентификатор 06286.501.999 по КККР на гр.Брезник, ул. „9-ти септември“ № 2  

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа докладната. Става дума за сградата на ул. 

9-ти септември № 2. Разяснения бяха дадени от Б. Атанасов . „Наркооп“ е обявил за 

продажба сградата. Общината е съсобственик. Има право да закупи с предимство. 

 

Васил Узунов – кмет на общината – Желанието ни е да се ползва само и единствено за 

нуждите на Общински съвет. Винаги има казуси със съсобственика за ремонт. Предлагам да 

я закупим. 

 

Ваньо Добринов – В проекта за решение е записано, че дава съгласие за придобиване. 1 етаж 

и мазе. Да се промени. Да участва в процедурата. Не е упомената оценка. 

 

Васил Узунов – първо трябва да решите че искате да я придобиете 

  

Ваньо Добринов -  Трябва да знаем цената на която ще придобиваме имота 

 

Иван Тинков – Първата стъпка е потвърждаване на желанието да се придобие имота. 

 

Бойко Атанасов – специалист „Управление на собствеността“ – Уважаеми съветници, Дами и 

господа, Господин Добринов, 

 Става въпрос за едно елементарно нещо. Чл. 33 от Закона за собствеността казва , че 

когато един имот е съсобствен, съсобственика е длъжен  при продажба да предложи на 

другия съсобственик. „Наркооп“ предлага, ние или го купуваме или даваме възможност да го 

продадат на друго лице. 

 

Росен Огнянов – Когато стане ясна цената, съветниците ще бъдат ли информирани? 

 

Бойко Атанасов – разбира се. Продажбата е въпрос на преговори. Ще бъдете информирани. 

 

Иван Тинков -  Да вземем решение, че даваме съгласие и след това ще се пристъпи към 

преговори. 
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 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят чете имената на съветниците 

 С 10 гласа „за“, 1 против /В.Добринов/ и 1 въздържал се /В.Алексова/ , ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 39 

             

  На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. чл.8 ал.1 ; чл.34, ал.1 и ал.2 от 

Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, 

Общински съвет Брезник. 

          1.Общински съвет Брезник дава съгласието си за придобиване на  първият етаж и 

мазе на търговски обект със ЗП -195 кв.м. чрез прекратяване на съсобственост  и закупуване 

от ГПК „Наркооп“гр.Брезник, с което става изцяло собственик на ПИ с идентификатор 

06286.501.999. 

         2.Упълномощава Кмета на община Брезник да извърши последващи съгласно закона 

действия.       

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на становище по 

преписка рег. № 758/16.12.2019г по описа на Общински съвет Брезник, във връзка с 

постъпил протест рег. – 755 по описа на ОбС Брезник от Окръжна прокуратура Перник. 

 

Иван Тинков – по предложение на постоянните комисии към изготвил нова докладна със 

становище /чете докладната/ на основание чл. 21 ал.1 т.23 и ал.2  

- Отменя правните норми 

- Публикуване на страницата на общината 

- Изпращане до прокуратурата 

 

Гласува се предложения проект за решение 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 40 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 ал.1 т. 22 и ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС , неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация, Общинският съвет Брезник: 

1. Отменя като незаконосъобразни правните норми по чл. 28 и чл. 33 от наредбата за 

изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Брезник. 

2. Настоящето решение да бъде публикувана на интернет страницата на Община 

Брезник 

3. Препис от решението да се изпрати на Административен съд –Перник с копие до 

окръжна прокуратура Перник за сведение 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

кандидатстване на Общински исторически музей - Брезник с проект по финансов 

механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г, програма 

"Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" 

Емилия Велинова – директор на Общински исторически музей 
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 Дами и господа, Става  дума за решение ОИМ да кандидатства по програма. Такива са 

изискванията.  Прага е 50-60х.евро. Предвиждаме възстановка Видов ден и лек ремонт на 

вътрешната част на музея. 

 

Васил Узунов – кмет на общината – Това е докладна която в последния момент се внася. Има 

момент в който музея трябва да  взема заем от общината и след това да се верифицира. 

Държа да се запише до 70х. евро. Да не се утежни бюджета на общината. 

 

Богиня Рабакова – Всеки проект е добре за общината 

 

 Гласува се проекта за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 41 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие Общински исторически музей – Брезник да кандидатства като  

водещ партньор с проектно предложение по финансов механизъм на европейското 

икономическо пространство 2014-2021г, първа покана за набиране на проектни 

предложения по резултат 2  „подобрен достъп до изкуства и култура“, както и да 

изпълнява проекта в случай на одобрението му, съгласно изискванията на 

програмата. 

2. Упълномощава Директора на Общински исторически музей – Брезник да подпише 

споразумение за партньорство с потенциален партньор. 

3. Възлага на Директора на Общински исторически музей – Брезник да осъществи 

всички необходими действия  за кандидатстване, реализация и отчитане на 

проекта. 

4. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на резултатите в срок от 5 години 

след края на проекта. 

 

Иван Тинков – уведомява съветниците за постъпили заявления за образуване на групи 

съветници. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 

 


