ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

-

БРЕЗНИК
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№4
Гр.Брезник, 27.03.2018г
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Годишния отчет за
касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и на чуждите
средства на Община Брезник за 2017г.
Поименно гласуване.
С 12 гласа „за” , ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№576

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за
публичните финанси и чл.41 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за
съставяне приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община
Брезник, Общинският съвет гр.Брезник:
1. Приема Уточнения план на бюджета на Община Брезник по пълна
бюджетна класификация към 31.12.2017 година, както следва:
1.1. По прихода – 1 163 625 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1 , в т.ч.:
1.1.1. За делегирани от държавата дейности 1 900 лв.;
1.1.2. За местни дейности 1 161 725 лв.
1.2. По разхода – 6 163 582 лв., разпределени по функции, дейности и
видове разходи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности 2 905 470 лв.;
1.2.2. За местни дейности 2 998 812 лв.;
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със
собствени приходи 259 300 лв.
2. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на Община Брезник по пълна
бюджетна класификация към 31.12.2017 година, както следва:
2.1. По прихода – 1 431 961 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1, в т.ч.:
2.1.1. За делегирани от държавата дейности 2 267 лв.;
2.1.2. За местни дейности 1 429 694 лв.
1.2. По разхода – 5 283 714 лв., разпределени по функции, дейности и
видове разходи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности 2 559 786 лв.;
1.2.2. За местни дейности 2 519 879 лв.;
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със
собствени приходи 204 049 лв.
3. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община
Брезник от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.-Приложение № 4;
4. Приема Отчета на сметките за средства от Европейския съюз и сметки за
чужди средства на Община Брезник към 31.12.2017 г.

4.1. Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на
бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния
фонд на Община Брезник от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – Приложение №
5;
4.2. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по
сметките за чужди средства на Община Брезник от 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.- Приложение №6.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно годишен отчет за състоянието на
общинския дълг на Община Брезник и на търговските дружества "Брезник
фарм" ЕООД и "Водоснабдяване" ЕООД от 01.01.2017 до 31.12.2017г.
Поименно гласуване.
С 12 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№577

На основание чл. 21, ал.1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 ал. 1 и ал. 2
от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите
три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на община Брезник и чл.9 от Закона за общинския дълг, Общински
съвет гр. Брезник приема, че Община Брезник не е обслужвала общински
дълг през 2017 г. Търговските дружества Брезник фарм ЕООД
и
„Водоснабдяване“ ЕООД нямат дълг през 2017 г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на средносрочна
бюджетна прогноза за периода 2019-2021г на Община Брезник в частта за
местните дейности.
Поименно гласуване.
С 12 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№578

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет – гр.Брезник
приема:
1. Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на Община
Брезник в частта за местните дейности – Приложение № 1;
2. Прогноза на показателите на поетите ангажименти и задълженията за
разходи на Община Брезник за периода 2019-2021 г. – Приложение 1а;
3. Прогноза за общински дълг и на разходите за лихви по него за периода
2019-2021 г. - Приложение № 6г.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък
за капиталови разходи през 2018г
Поименно гласуване.
С 12 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№579

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в
поименния списък за капиталови разходи през 2018 г., както следва:
N Обект
БИЛО
СТАВА
Целева субсидия РБ Целева субсидия РБ
Разходи, които ще бъдат извършени през 2018г.
278 500
278 500
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи
278 500
278 500
Функция 03: Образование
0
7 368
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
0
7 368
ППР
0
7 368
ТП за Преустройство с промяна на предназначението и пристройка в СУ
„Васил Левски“ в гр. Брезник
0
7 368
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи
0
2 000
5204 придобиване на транспортни средства
0
2 000
Лек автомобил
0
2 000
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда
278 500
269 132
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
59 500
59 500
Детски и спортни съоръжения
59 500
56 780
Светлодиоден соларен осветителен модул тип уличен
0
2 720
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
219 000
209 632
Обекти
184 000
182 000
Реконструкция ВВМ Брезник и Водоснабдяване Режанци - Конска
184 000
182 000
ППР
35 000
27 632
Проектиране за инфраструктурни обекти
35 000
27 632
Промяната засяга обекти на стойност 278 500 лв.
Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2018г. на Община Брезник, както
следва:
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи,
както следва:
Функция „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“
§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“
7 368 лв.
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 7 368 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 524 „Домашен социален патронаж”
§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“
2 000 лв.
§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“
2 000 лв.
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“
2 720 лв.
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
2 720 лв.
2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи,
както следва:
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
и опазване на околната среда“
Дейност
619
„Други
дейности
по
жилищното
строителство,
благоустройството и регионалното развитие“
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“
12 088 лв.
§§ 52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 2 720
лв.
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 9 368 лв.
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект:
ПУП-ПЗ за поземлени имоти с проектни №№ 06286.104.190, 06286.104.191,
06286.104.192, 06286.104.193, 06286.104.194, 06286.104.195, 06286.104.196
06286.104.197, 06286.104.198, 06286.104.199, 06286.104.200, 06286.104.201,
06286.104.202,
06286.104.203
06286.104.204,
06286.104.205,
06286.104.206, 06286.104.207, 06286.104.208, 06286.104.209, 06286.104.210
06286.104.211,
06286.104.212,
06286.104.213
06286.104.214,
06286.104.215,
по КККР на гр. Брезник, общ Брезник, обл. Брезник за
осигуряване на възможности за извършване търсене и проучване на подземни
богатства от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин
камък”, в землището на гр. Брезник.
С 8 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/, ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№580

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от
ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП- ПЗ за смяна
предназначението на ПИ с проектни №№ 06286.104.190, 06286.104.191,
06286.104.192, 06286.104.193, 06286.104.194, 06286.104.195, 06286.104.196
06286.104.197, 06286.104.198, 06286.104.199, 06286.104.200, 06286.104.201,
06286.104.202,
06286.104.203
06286.104.204,
06286.104.205,
06286.104.206, 06286.104.207, 06286.104.208, 06286.104.209, 06286.104.210
06286.104.211,
06286.104.212,
06286.104.213
06286.104.214,
06286.104.215, по КККР на гр. Брезник, представляващи „Горска територия”,
държавна частна собственост с начин на трайно ползване „Друг вид
дървопроизводителна гора”, попадащи в обхвата на коцесионната площ на
находище „Милин камък” и създаване на изискващите се устройствени и други
законови условия за учредяване право на строеж за извършване на сондажни
проучвания от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионери на находището.
2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект:
ПУП- ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на
изискващите се устройствени и други законови условия за извършване на
сондажни проучвания в ПИ с проектни №№ 06286.104.190, 06286.104.191,
06286.104.192, 06286.104.193, 06286.104.194, 06286.104.195, 06286.104.196
06286.104.197, 06286.104.198, 06286.104.199, 06286.104.200, 06286.104.201,
06286.104.202,
06286.104.203
06286.104.204,
06286.104.205,
06286.104.206, 06286.104.207, 06286.104.208, 06286.104.209, 06286.104.210
06286.104.211,
06286.104.212,
06286.104.213
06286.104.214,
06286.104.215, по КККР на гр. Брезник от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД .

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за
дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните през 2017г.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№581

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 2 от Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,
Общинският съвет Брезник приема отчетния доклад за дейноста на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни през 2017г.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно съгласие за даване право за
временно право на ползване върху общински имот, земеделска земя по чл. 19
от ЗСПЗЗ за извършване на геоложко проучване на имоти № 06286.102.2 и №
06286.71.27 в землището на гр.Брезник, от фирма "Трейс Рисорсиз" ЕООД.
Поименно гласуване.
С 8 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№582

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75 ал.1 от ЗПБ
и във връзка с чл. 56, ал.3 и чл.57, ал.1и чл. 58 ал.1 от Правилника за
прилагане на закона за опазване на земеделските земи” Общинският съвет гр.
Брезник:
1. Дава съгласието си за учредяване на възмездно временно право на
ползуване върху общински имоти, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за извършване на
прединвестиционно геоложко проучване в имоти с № 06286.102.2 и №
06286.71.27, находящи се в землището на гр. Брезник, в полза на титуляра
по договор за концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1 от от
Закона за подземните богатства-метални полезни изкопаеми-златно сребърни
руди от находище „Милин камък”, разположен в землището на гр. Брезник.фирма „Трейс Рисорсиз” ЕООД. ЕИК 175085154, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1680, бул. България 102, Бизнес център „Белисимо“,
представлявано от Атанас Петров Тасмов, за срок от 6 месеца, считано от
датата на подписването на договора, а именно :
- 1 339 кв.м от поземлен имот с идентификатор 06286.102.2, с трайно
прадназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползуване
„Нива” , местност „Дълбоки дол”, с обща площ на имота 10786 кв.м;
- 1 333 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 06286.71.27, с трайно
предназначение на територияна „Земеделска”, начин на трайно ползуване
„Пасище”, местност „Шегава“, с обща площ на имота 33499 кв.м.
2. Одобрява наем в размер на 384.78 лв. без ДДС в полза на Община
Брезник, вносими при сключване на договора,
3.Направеният разход на Община Брезник за изготвяне на оценка за право
на ползване в размер на 420.00 лв. да бъде заплатен от титуляра по договор
за концесия за добив на подземни богатства по чл.2 ал.1 т.1 от Закона за
подземните богатства от находище „Милин камък” гр. Брезник фирма „Трейс
Рисорсиз” ЕООД в полза на собственика на земята.
4. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи договор за
временно право на ползуване върху общински имоти, земеделска земя по чл.
19 от ЗСПЗЗ за извършване на прединвестиционно геоложка проучване в
имоти № 06286.102.2 и № 06286.71.27 в землището на гр. Брезник в полза на
заявителя.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки и
обявяване на търг за продажба на поземлени имоти, частна общинска
собственост.
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№ 583

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и
ал.2, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.1, чл.
22, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:
I. Утвърждава пазарни оценки на :
1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за
индивидуално жилищно строителство УПИ XIII-147, кв. 15 по Регулационния
план на с. Слаковци, общ. Брезник, с площ 905 кв.м. АОС №4918/12.10.2017

г. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3710.50 лв. Сумата
се облага с ДДС.
2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 06286.501.872 по КК и КР
на гр. Брезник, кв. 73б, ул. „Цвета Лумбарова” № 6 по РП, с площ 769 кв.м.
АОС № 3794/09.10.2014 г. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна
цена 11527.31 лв. Сумата се облага с ДДС.
3. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за
индивидуално жилищно строителство, УПИ V, кв.52 по Регулационния план на
с. Ноевци , с площ 720 кв.м. АОС № 4917/12.10.2017 г. Оценка
на
лицензиран оценител и начална тръжна цена 3513.60 лв. Сумата се облага с
ДДС.
II. Начин на провеждане – търг с тайно наддаване
III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: Иван Димитров Бъчваров;
и членове:
1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;
2 Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция;
3. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист;
4. Ваньо Добринов Колев - общински съветник;
5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „С и ГС”
6. Кмет на кметство или км. наместник в чиито район се
намира имота – обект на разпоредителната сделка
и резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция
и Виолета Младенова – общински съветник
Упълномощава Кмета на Община Брезник да издаде заповед
и сключи договор със спечелилите търга.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна
оценка и сключване на договор за продажба на имот с.Конска, върху който е
построена законна сграда с отстъпено право на строеж.
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ

№ 584

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 имот: парцел, отреден за
индивидуално жилищно застрояване, представляващ УПИ I-общ. в кв. 9 „а”
по РП на с. Конска, с площ 463 кв.м,
застроен (акт за частна общинска
собственост № 4996/10.01.2018 г.), размер на 2296.48 лв., или 4.96 лв. на 1
кв. м. Сумата се облага с ДДС.
2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за
продажба на придаваем имот в с. Бегуновци и сключване на договор за
продажба
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№585

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:
І. Утвърждава пазарната оценка на:
1. Незастроен общински имот, УПИ VII - 154, кв. 7 по РП на с. Бегуновци с
площ от 38 кв.м.., на стойност 262.58 лв. Сумата се облага с ДДС.
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за
посочения имот.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Даване съгласие за разпореждане с имоти общинска собственост, утвърждаване на пазарните им оценки и провеждане
на търг с явно наддаване.
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№586

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2, чл. 37,
ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.3, чл. 29 ал.1и чл. 33 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр. Брезник:
1. Дава съгласието си да се извърши разпореждане с частен общински
имот, както следва:
а) учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 06286.501.1927, представляващ петно №1, гр. Брезник ул.
„Георги Бунджулов”, кв. 115 с площ 21 кв.м за гараж по КК и КР, одобрени със
Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК-Перник, РП на гр. Брезник,
общ. Брезник, обл. Перник. (АОС № 4950/06.11.2017 г.) за гараж с площ 21
кв.м.;
б) учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 06286.501.1927, представляващ петно №2, гр. Брезник ул.
„Георги Бунджулов”, кв. 115 с площ 21 кв.м за гараж по КК и КР, одобрени със
Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК-Перник, РП на гр. Брезник,
общ. Брезник, обл. Перник. (АОС № 4950/06.11.2017 г.) за гараж с площ 21
кв.м.;
в) учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 06286.501.1927, представляващ петно №3, гр. Брезник ул.
„Георги Бунджулов”, кв. 115 с площ 42 кв.м за двоен гараж по КК и КР,
одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК-Перник, РП на
гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник. (АОС № 4950/06.11.2017 г.) за
гаражи с площ 42 кв.м.,
г) учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 06286.501.1927, представляваща петно №4, гр. Брезник ул.

„Георги Бунджулов”, кв. 115 с площ 42 кв.м за двоен гараж по КК и КР,
одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК-Перник, РП на
гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник. (АОС № 4950/06.11.2017 г.) за
гаражи с площ 42 кв.м
д) учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 06286.501.1927, представляващ петно №5, гр. Брезник ул.
„Георги Бунджулов”, кв. 115 с площ 21 кв.м за гараж по КК и КР, одобрени със
Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК-Перник, РП на гр. Брезник,
общ. Брезник, обл. Перник. (АОС № 4950/06.11.2017 г.) за гараж с площ 21
кв.м.;
e) учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 06286.501.1927, представляващ петно №6, гр. Брезник ул.
„Георги Бунджулов”, кв. 115 с площ 21 кв.м за гараж по КК и КР, одобрени със
Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК-Перник, РП на гр. Брезник,
общ. Брезник, обл. Перник. (АОС № 4950/06.11.2017 г.) за гараж с площ 21
кв.м.;
ж) учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 06286.501.1927, представляващ петно №7, гр. Брезник ул.
„Георги Бунджулов”, кв. 115 с площ 21 кв.м за гараж по КК и КР, одобрени със
Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК-Перник, РП на гр. Брезник,
общ. Брезник, обл. Перник. (АОС № 4950/06.11.2017 г.) за гараж с площ 21
кв.м.;
з) учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 06286.501.1927, представляващ петно №8, гр. Брезник ул.
„Георги Бунджулов”, кв. 115 с площ 21 кв.м за гараж по КК и КР, одобрени със
Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК-Перник, РП на гр. Брезник,
общ. Брезник, обл. Перник. (АОС № 4950/06.11.2017 г.) за гараж с площ 21
кв.м.;
2.Утвърждава пазарните оценки за горните имоти, както следа: За петно
№1-490.77 лв.; за петно № 2-490.77 лв.; За петно № 3 -981.54 лв.; За петно
№ 4-981.54 лв.; За петно № 5- 490.77 лв.; За петно № 6-490.77 лв.; За петно
№ 7-490.77 лв. и За петно №8-490.77 лв. Сумите се облагат с ДДС.
3. Разпореждане на имотите да стане чрез търг с явно наддаване.
4. Определя комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: Иван Димитров Бъчваров;
и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;
2. Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция;
3. Виолета Георгиева Димитрова - мл. експерт ПНОКФД;
4. Виолета Иванова Младенова - общински съветник и
резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция и
Десислава Иванова Стоилова – общински съветник.
5.Упълномощава кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи
договор със спечелилите търга

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно подкрепа на третото
издание на Националната кампания "Великден за всеки" по инициатива на
омбудсмана на Република България - г-жа Мая Манолова
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ

№587

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
Брезник:
1. Отпуска сумата от 500,00 /петстотин/ лв. която да се преведе по банкова
сметка в Уни Кредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на
Национална кампания „Великден за всеки”, чийто титулар е Български Червен
Кръст/БЧК/
IBAN BG53UNCR70001522802795
Банков код: UNCRBGSF
2. При попълване на платежното нареждане да се посочи изрично община
Брезник, така че набраните средства да отидат при пенсионерите от
общината.
3. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме необходимите
действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно поставяне паметна плоча
на терен общинска собственост.
С 11 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ

№588

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 56 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ,
Общинският съвет Брезник реши:
1. Дава съгласието си за поставяне на „Паметна плоча на работилите евреи
от трудовите работни групи в Трънска клисура в периода 1942-1944година”, в
поземлен имот с идентификатор 06286.93.7, местност „Гледан”, вид територия
– земеделска, начин на трайно ползване – нива, с площ от 40,419 кв.м.,
съгласно АОС, съгласно скица №......и утвърждава одобрената схема за
поставяне от Главен архитект на Общината на Организацияна евреите в
България „Шалом”, представлявана от д-р Александър Оскар – председател
на организацията.
2. Разходите по изработването и монтажа на паметната плоча да бъдат за
сметка на инициатора – организация на евреите в България „Шалом”.
3. Изработването и монтажа на паметната плоча да бъдат съгласувани с
Главния архитект на Община Брезник.
4. С плочата и текста върху нея да бъде запознат Общински съвет Брезник
5. Възлага на Главния архитект на общината, въз основа на настоящето
решение да издаде разрешение за поставяне.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изместване на
републикански път ІІ-63 от км. 20+630.40 до км. 21+480.00 по съществуваща
улична мрежа в границите на гр.Брезник
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ

№589

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет
Брезник:
1. Дава съгласие за стартиране на процедура по изместване на
републикански път II-63 от км. 20+630.40 до км. 21+480.00 по съществуващи
улици
с
ОТ
1018-1009-1007-1006-1005-1004-1003-40-39-38-37-33-32
/направление Перник – Трън/ и с ОТ 39-1015-1014-1013-1012-1011-10101019-1018 /направление Трън – Перник/ част от ул. „Мала река“ и част от
улица „Ангел Коцелянов“ в гр. Брезник, като част от улица „Ангел Коцелянов“
съвпада с трасето на републикански път III – 811 „Арзан –Брезник – Пали
лула“.
Дължината на участъка от път II-63 „Перник – Брезник –Трън“ от
км.20+630.40 до км. 21+480.00 е 0,8496 км. Улица „Мала река“ е с дължина
0,330 км., две еднопосочни платна всяко с габарит 7,00 м. Улица „Ангел
Коцелянов“ е с дължина 0,117 км., двулентова с габарит 10,00 м.
Припокриването на път II-63 „Перник – Брезник –Трън“ с път III – 811 „Арзан
–Брезник – Пали лула“ е с дължина 0,710 км.
В момента тежкото движение е изнесено по улица „Мала река“ и ул. „Ангел
Коцелянов“, тъй като преминаването през центъра на гр. Брезник застрашава
живота на пешеходното движение. Посочените улици отговарят като
характеристика и габарит за прекласирането им като второкласен път.
2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да
подпише необходимите документи и извърши необходими процедури.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с
проектно
предложение
"Рехабилитация
и
реконструкция
на
улици
"Комсомолец" , "Ясна поляна", "Шейново" в гр.Брезник и улица с ОТ 85-160161-162-163-164-165-166-80-171.173 в с.Ноевци по мярка 7 - "Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на
селските райони2014-2020г.
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№590

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет
Брезник:
I. Дава съгласие проектно предложение: „Рехабилитация и реконструкция
на улици „Комсомолец”, „Ясна поляна”, „Шейново” в гр. Брезник и улица с ОТ
85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци”, да бъде подадено
за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор
на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г

II.
Удостоверява, че дейностите, описани в проектно предложение:
„Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец”, „Ясна поляна”,
„Шейново” в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80171-173 в с. Ноевци”,
съответстват и отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014 – 2020 г.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с
проектно предложение "Реконструкция на площадно пространство и
прилежащите терени в централна градска част на гр.Брезник по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за
развитие на селските райони2014-2020г.
Поименно гласуване.
С 10 гласа „за” /Иван Ставрев е извън залата/ ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№591

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет
Брезник:
І. Дава съгласие проектно предложение: „Реконструкция на площадно
пространство и прилежащите терени в централни градска част на гр.Брезник“,
да бъде подадено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по
Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 –
Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените
потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2.„Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020г.
ІІ. Удостоверява, че дейностите, описани в проектно предложение:
„Реконструкция на площадно пространство и прилежащите терени в централни
градска част на гр.Брезник“, съответстват и отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014 – 2020 г.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с
проектно предложение "Реконструкция и ремонт на два броя спортни
площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ ІХ кв. 26
Брезник област Перник, по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г"
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№ 592

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА , Общинският съвет
Брезник:
І. Дава съгласие проектно предложение: „Реконструкция и ремонт на два
броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX,
кв. 26, гр. Брезник, област Перник ”, да бъде подадено за получаване на
безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г
ІІ. Удостоверява, че дейностите, описани в проектно предложение:
„Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях,
включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник”,
съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на
Община Брезник за периода 2014 – 2020 г.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване на
Община Брезник с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по инициатива WIFI4EU на европейската комисия,
финансирана по механизма за свързване на Европа – МСЕ - раздел
"Телекомуникации" към министерство на транспорта и информационните
технологии и съобщенията.
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№593

На основание чл.21 ал.(1) т. 8 и т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет
Брезник:
1. Общински съвет дава съгласие Община Брезник да кандидатства с
проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
инициативата WiFi4EUна Европейската комисия, финансирана по механизма за
свързване на Европа - (МСЕ — раздел „Телекомуникации“) към Министерство
на транспорта и информационните технологии и съобщенията.
2. Изграждане и инсталиране на оборудването с отпуснатия ваучер от ЕС
за изграждане на висококачествен достъп до безплатен безжичен интернет с
висока или свръхвисока скорост на публични открити и закрити пространства,
където не се предлага безплатна безжична връзка.
3. В рамките на ваучера да бъдат изградени няколко Wi-Fi точки за
безжичен интернет достъп на обществени открити и закрити места:
Градска градина
Фитнес площадка в двора на бивша болница
Два броя спортни площадки и трибуни към тях на ул. „Стадион” № 1
Детска площадка ул. „Цв.Лумбарова”
Площад „9-ти септември”

4. Бенефициентът Община Брезник да осигури инсталирането и пускане в
експлоатация на Wi-Fi точките за достъп в срок от година и половина след
получаване на ваучера по схемата WiFi4EU.
В рамките на този период бенефициентът да конкретизира проекта си и да
избере дружество за инсталиране на Wi-Fi, което да завърши инсталирането.
5. Да се осигури устойчивост на резултатите, като бенефициентът Община
Брезник се задължава да плаща за осигуряването на интернет връзка
(абонамент за интернет), поддръжката и експлоатацията на оборудването за
период от поне 3 години, което се изразява в следното - от страна на община
Брезник трябва да бъдат поети финансирането на абонамента за интернет и
поддръжката на оборудването за всички разходи, които не се покриват от
ваучера, т.е:
- всички разходи по тръжната процедура (включително изготвянето на
параметрите за оценка);
- всички разходи във връзка с изграждането на мрежата за пренос на
интернет;
- всички разходи за допълнително оборудване, което не е свързано
специално с Wi-Fi точките за - достъп (станции за зареждане, улично
оборудване и пр;)

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на добив на
дървесина от горските територии, общинска собственост при условията и по
реда, определени с чл. 27 ал. 1 т.1 от наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№594

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал.
1, т. 1 и чл.71, ал.1 т.4 във връзка с чл.71, ал.2, т.3 от НАРЕДБА за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти , Общинският съвет Брезник реши:
1. Община Брезник директно да
възложи добиване и продажба на
дървесина/без провеждане на процедура/ на „АКСИ” ЕООД с управител Стойчо
Иванов Стоилов, със седалище и адрес на управление- село Сопица на
нападнатата дървесина от корояди в имоти, общинска собственост в отдел,
подотдел118д-имот №021025 и
отдел, подотдел119е-имоти №010002,
010004, 010007, землище на с. Горна Секирна срещу възнаграждение. Общото
количество дървесина е: 5901куб.м. - стояща дървесина на корен или 4839
куб.м. - лежаща дървесина.
2. Определя цени : 5.00лв на пл. куб.м.дървесина или 11.00лв на тон.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор с фирма „АКСИ”
ЕООД.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка
пенсионерски клуб "Белите брези" гр.Брезник

относно

подпомагане

на

Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№595

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник
реши:
1. Да се предостави сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева на
пенсионерски клуб „Белите брези”
2. Кметът на Община Брезник да извърши необхоимите действия за
промяна на бюджета съгласно ЗПФ

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно придобиване на
бивши военни имоти команден пункт на гарнизонно стреллище с.Долни
Романци и стрелкови клуб в груб строеж гр.Брезник ПИ 06286.501.1628 ул.
Цвета Лумбарова № 4
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ

№596

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 и ал 2,
чл. 34 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 3 ал. 1 и чл. 15 ал. 7
от наредбата за реда за придобиване, еправление и разпореждане с общинско
имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Не дава съгласието си за придобиване на бивши военни обекти както
следва:
- Бивш команден пункт на Гарнизонно стрелбище в землището на с. Долни
Романци, имот № 000149 по КВС
- УПИ ІІІ „за стрелбище за малокалибрени пушки” заедно с недовършена
панелна сграда ПИ 06286.501.1628 по КК и КР на гр.Брезник, ул. „Цвета
Лумбарова” № 4.
2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши
последващи
съгласно закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на
Правилник за организация и дейността на Общински съвет Брезник, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 20152019год./приет с решение на Общински съвет Брезник №65 от 25.02.2016
година, изменен с Решение № 572, по Протокол № 3 от 22.02.2018г.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№597

На основание чл. 21, ал.2 и чл.66 ал.1 от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация във вр. чл.21, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
връзка с чл.8 от Закона за
нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно процесуалния
кодекс, Общински съвет – Брезник:
1.Приема Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация мандат 2015-2019год./, както следва:
§1.Отменя изцяло, като незаконосъобразно /постановена в нарушение на
нормативен акт от по висока степен-КРБ, ЗМСМА и ЗПФ/ разпоредбата на
чл.10, ал.1, т.10, глава трета „Ръководство“.
§2.Отменя изцяло, като незаконосъобразно /постановена в нарушение на
нормативен акт от по висока степен-КРБ, ЗМСМА и ЗПФ/ разпоредбата на
чл.14, ал.4 и ал.5 в глава четвърта „Общински съветник“.
§3.Изменя т.3 на ал.1 от чл.8, като в края на изречението думите „Закон за
предотвратявани и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с
думите „ Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество.
2. Проекта да се качи на сайта на община Брезник, за спазване на
законоустановения срок.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Писмо – молба от Аниела Асенова във връзка с
ремонтно-строителни дейности в храм „Св.Петка” град Брезник.
С 11 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 598
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник
упълномощава Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа
политика,ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата
с общинско участие, съвместно с Постоянна комисия по здравна и социална
политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт
към ОбС Брезник да изготвят сигнално писмо до НИПК с копие до Софийска
митрополия относно ремонтните дейности в храм „Света Петка” град Брезник
като се поставят въпросите:
1. До колко канонично е издържан ремонта на храм „Света Петка” град
Брезник?
2. С какви средства и какъв е произхода на средствата за ремонта?

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Йорданка Ушашка –
председател на ПК по ЗОСД относно отпускане на финансови средства за
дейността на самодейния театър към читалище „Просвещение”.
Поименно гласуване.
С 10 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№599

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
Брезник:
1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лева на самодеен театър към читалище
„Просвещение 1870” град Брезник за реализирането на пиесата „Не всеки
крадец е мошеник“.
2. Средствата да се осигурят от дейност 122 – общинска администрация, §
10-20 – външни услуги
3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура
ПРОТОКОЛИСТ:
/Л.Любомирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Виолета Младенова/

