
 

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 

Гр.Брезник, 23.04.2021г 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно допускане изработване на 

ПУП, с който да се промени предназначението на земеделска земя - ливада 

ПИ № 06286.12.56 по КККР на гр.Брезник в земя за изграждане на жилищни 

сгради 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 268 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 135 ал. 3, във 

връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. Одобрява заданието за изготвяне на ПУП – ПР и ПЗ за промяна на 

предназначението на ПИ № 06286.12.56 по КККР на гр.Брезник. 

2. Дава съгласието си, кмета на община Брезник да извърши 

действията по чл. 135 ал. 3 от ЗУТ, като издаде заповед за изготвяне на 

проект – ПУП – ПР и ПЗ, с който да се обособи нов УПИ, като се промени 

предназначението на ПИ 06286.12.56 по КККР на гр.Брезник от земеделска 

– нива, в урбанизирана територия за жилищно строителство, съответстваща 

на предвижданията на ОУП на Община Брезник. 

ПУП – ПР и ПЗ да се изготви по възлагане от заявителя на основание 

чл. 124а, ал 5 от ЗУТ. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно трансформиране на имот от 

публична в частна общинска собственост 

 

Поименно гласуване.  

С 9 гласа „за“ и 3 въздържали се /В.Петрова, В.Алексова и М.Попова/, 

ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 269 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 6 ал.1 и ал. 3 от ЗОС и 

чл. 2 ал. 2 от наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет 

Брезник: 

1. Обявява ПИ с идентификатор 06286.501.983 по КККР на гр.Брезник, 

ул. „9-ти септември“ № 10, представляващ УПИ ХI за търговия, обществено 



хранене и обслужващи дейности в кв. 31А по предходен РП, по сега 

действащ РП УПИ I-501.983 - за търговия и офиси, за който е съставен АОС 

№ 3850/24.11.2014г, за частна общинска собственост 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши по следващи 

съгласно закона действия. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна 

оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Слаковци, върху 

който е построена сграда с отстъпено право на строеж 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 270 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, 

ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският 

съвет Брезник: 

1. Утвърждава пазарната оценка на ПИ, представляващ УПИ IX-164, 

кв.18 по РП на с. Слаковци, община Брезник, област Перник, одобрен със 

Заповед № 98 от 31.05.1995 г., отреден за индивидуално жилищно 

строителство, с площ 950 кв.м., върху който е законно построена сграда по 

договор за отстъпено право на строеж (акт за частна общинска собственост 

№ 6285/15.03.2021 г.), в размер на 5411.26 лв., или 5.70  лв. на 1 кв. м. 

Сумата се облага с ДДС.  

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

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна 

оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Режанци, върху 

който е построена сграда с отстъпено право на строеж 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 271 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, 

ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник: 

1. Утвърждава пазарната оценка на ПИ с идентификатор 

17796.501.141 по КККР, с. Режанци, община Брезник, област Перник, 

одобрени със Заповед РД-18-1527/24.08.2018 г. на изпълнителния директор 

на АГКК, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно 

строителство, с площ 550 кв.м., върху който е законно построена сграда с 

идентификатор 17796.501.141.1 по договор за отстъпено право на строеж 

(акт за частна общинска собственост № 6283/15.03.2021 г.), в размер на 

3290.58 лв., или 5.98  лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.  



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

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно проект за допълнение на 

Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 272 

 

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

нормативните актове и чл.76, ал.3 и чл.79 от административно 

процесуалния кодекс,  Общинският съвет Брезник: 

 

1. Предлага проект за допълване Приложение №12 /към чл.186/ от 

Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, като се 

създава т.5 - Транспортиране на строителни отпадъци в чували с вместимост 

до 30кг.  -  3лв./бр. 

 

2. Предложеният Проект за допълнение на  Наредбата за определяне 

на местните такси и цени на услуги, да се обяви на сайта на общината за 

обществено обсъждане.  

 

ШЕСТА ТОЧКА: докладна записка относно приемане на Краткосрочна и 

дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник 

2021-2023г 

 

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 273 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  и в съответствие 

разпоредбите на чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници 

(ЗЕВИ) и чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общинският 

съвет Брезник:  

 

1. Приема проект на Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на 

територията на Община Брезник 2021-2023г., който да се обяви на сайта на 

общината за обществено обсъждане.  

 

2. След изтичане на срока по т.1 заедно с постъпилите възражения и 

предложения проекта на Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на 



територията на Община Брезник 2021-2023г. да бъде внесен за 

утвърждаване от Общински съвет  Брезник. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на допълнения 

и изменения на Наредба за определяне размера на местните такси и цени 

на услуги, съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 274 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7  и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ,във 

връзка с чл.113, ал.2, чл.121, ал.1, чл.123, ал.1, т.3 и чл.129 а от Закона за 

туризма ; чл.9 от Наредба №34 от 1999 г. за таксиметров превоз на 

пътници, чл.12, ал.4 от Закона за автомобилните превози, чл.100 ал.1, т.2,  

ал.2, ал.3 и ал.4 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата та 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

СЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ.ИЗМ. – ДВ, БР.101 ОТ 2005 ГОДИНА, ИЗМ. – ДВ.БР.96 

ОТ 2011 Г.), 

Общинският съвет Брезник: 

1.  Приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне на местните такси и цени на услуги, както следва: 

 

§1. Допълва чл. 93, като се създава т. „4“ със следното съдържание: 

 „Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости 

и стаи за гости (услуга 3122) – 10 лв./ легло“. 

§2. Изменя и допълва чл. 96, като изречението в основния текст 

 „Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и 

холограмни стикери за автомобилите/услуга 2069/ - 15.00 лв.“ става точка 

1. 

Създава нови точки 2,3,4 и 5 със следното съдържание: 

    т. 2. „Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници – 100.00 лв.“ 

     т. 3. „За включване в списъка на превозните средства към 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса 10 лв.“ 

     т. 4. „За отразяване на промени в обстоятелствата в 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници, се събира такса 100 лв. “ 

     т. 5. „За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация 

се заплаща такса 10 лв.“ 

      

2.  Направените промени в Наредбата за определяне на местните такси 

и цени на услугите да бъдат отразени в съответния подзаконов акт.  

 



 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общинска 

програма за закрила на детето за 2021г 

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 275 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА и чл. 21 ал.1 т.1 от Закон 

за закрила на детето, във връзка с чл. 3 ал.1  и ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет Брезник 

приема Общинска програма за закрила на детето за 2021г. 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане доклади от 

председателите на читалищата на територията на Община Брезник за 

осъществяваните дейности в изпълнение на съответните програми за 2020г 

 

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 276 

 

 На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 

1,2,3 и 4 от Закона за народните читалище, Общинският съвет Брезник 

приема отчетните доклада на председателите на читалищата на територията 

на Община Брезник за 2020г. 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Етичен кодекс 

на общинските съветници от Общински съвет Брезник 

 

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 277 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23  и ал. 3 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 19 

глава 4-та от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет: 

1. Приема Етичен кодекс на общинските съветници от ОбС Брезник. 

2. Същият да бъде публикуван на интернет страницата на Община 

Брезник за запознаване на обществеността. 

3. Етичният кодекс на общинските съветници от ОбС Брезник се 

приема като допълнение на правните норми, залегнали в горепосочената 

глава 4-та от ПОДОСБНКВОА за мандат 2019-2023г. 

 



 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на 

еднократна финансова помощ на Ванеса и Никол Григорови 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 278 

 

 На основание чл. 21 ал.1 т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник: 

1. Отпуска сумата от 800 лв. като еднократна финансова помощ на 

Ванеса и Никол Григорови от гр.Брезник. 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – „Обезщетения и помощи по 

решение на ОбС“ 

3. Същите да бъдат предоставени на Георги Григоров – техен законен 

представител/баща/ 

4. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата 

процедура 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на 

еднократна финансова помощ на  Лазарина и Владимира Владимирови  

 

Поименно гласуване. 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 279 

 

           На основание чл. 21 ал.1 т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, Общинският 

съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 800 лв. като еднократна финансова помощ на 

Лазарина и Владимира Владимирови  от гр.Брезник. 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – „Обезщетения и помощи по 

решение на ОбС“ 

3. Същите да бъдат предоставени на Даниела Борисова  – техен 

законен представител/майка/ 

4. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата 

процедура 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на отчет и 

взимане  на решение за прекратяване на дейността на временните комисии 

при ОбС Брезник по изготвяне на Правилник за дейността и организацията 

на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандат 2019-2023г по подбор и предлагане на съдебни 

заседатели за Окръжен съд Перник, за мандат 2021-2023г 

 



С 12 гласа „за“ ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е № 280 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.1 и  т.24 от ЗМСМА във връзка с чл. 36 

ал. 5 от правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският 

съвет Брезник: 

1. Приема  докладна с отчетените данни за извършеното от комисията 

за подбор и предлагане на съдебни заседатели за Окръжен съд Перник за 

мандат 2021-2023г. 

2. Преустановява дейността на комисията поради изпълнението на 

конкретните ангажименти, заради които е образувана, видно от решение № 

212 по протокол № 15/18.12.2020г 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно покана за 

извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ град 

Перник 

 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 Р Е Ш Е Н И Е № 281 

 

 На основание чл. 21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 223 от 

Търговския закон и чл. 23 ал.1 от Устава на Общото събрание на МБАЛ 

„Рахила Ангелова“ АД град Перник, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава правомощия за представителство на Община Брезник в Общото 

събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД на Иван Тинков – 

председател на ОбС Брезник. 

2. Управомощава го да гласува „по преценка“ по точките от посочения 

дневен ред в поканата за Общо  събрание, насрочено за 11.05.2021г. 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка за отпускане на  еднократна 

финансова помощ на абитуриент 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 282 

 

 На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник: 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Беатрис Бисерова 

Троянчова в размер на 400 /четиристотин/лева. 

2. Средствата да бъдат взети от дейност „Общински съвет“ § 42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на ОбС“ 



3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата 

процедура. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 

 


