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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 2 

Гр.Брезник, 26.02.2021г 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на бюджет за 
2021г на Община Брезник и средства от Европейския съюз 

 
Поименно гласуване.  

С 10 гласа „за“ и 3 въздържали се, ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 230 
 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.52, ал.1, чл.27, ал.4 и 
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/, чл.39 и чл.94 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, в 
изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 година, Постановление № 408 от 23.12. 2020 г. за 
изпълнение държавния бюджет за 2021 г. и Наредбата за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Приема бюджета за 2021 г., както следва: 

1.1. Приходи в размер на 1 110 560 лв., съгласно Приложение № 

1: 

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 1 900 лв. в т.ч. 

1.1.1.1. Данъчни  приходи                                                                                    
1 900 лв. 

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 1 108 660 лв. в т.ч. 

1.1.2.1. Имуществени данъци в размер на          312 000 

лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на        796 660 

лв. 

 

1.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината в 

размер на 6 529 464 лв., разпределени съгласно Приложение № 1, 
както следва: 

1.2.1. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината 
за държавни дейности в размер на 4 497 664 лв. в т.ч. 

1.2.1.1. Обща субсидия и други трансфери за  



държавни дейности от ЦБ за общини                

4 497 664 лв. 

                                          

1.2.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината 

за местни дейности дейности в размер на 2 031 800 лв. в т.ч. 

1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на      

728 200 лв. 

1.2.2.2. Зимно поддържане на пътища        

366 100 лв. 

1.2.2.3.Целева субсидия за капиталови разходи      937 500 

лв. 

1.3. Трансфери между бюджети с местен характер в размер на – 

143 710 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

1.3.1. трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)           -

143 710 лв. 

 

1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

 средствата от Европейския съюз (нето) с местен характер 

     40 000 лв. 

 

1.5. Финансиране в размер на 4 802 339 лв., съгласно Приложение 

№ 1, в т.ч. 

1.5.1. Финансиране с държавен характер в размер на 1 395 830 

лв., както следва: 

1.5.1.1. Наличност в левове по сметки в края на 2020 г.    1 423 

950 лв. 

1.5.2.2.Събрани средства и извършени плащания ат/за сметки за 

средства от Европейския съюз     от 2020 г.                                                      
-28 120 лв. 

1.5.2. Финансиране с местен характер в размер на 3 406 509 лв., 
както следва:. 

1.5.2.1. Наличност в левове по сметки в края на 2020 г.            
3 406 509 лв. 

 

1.6. Разходи в размер на 12 338 653 лв., разпределени по 
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2,  както 

следва: 

1.6.1. Разходи за делегирани държавни дейности в размер на 5 895 394 

лв. 

- субсидии за държавни дейност                4 497 

664 лв. 

- от приходи               1 900 лв. 



 -  събрани средства и извършени плащания ат/за сметки за 

средства от Европейския съюз                                                                          

-28 120 лв.    

-преходен остатък                            1 423 950 

лв. 

1.6.2. Разходи за местни дейности в размер на  6 443 259 лв. 

- субсидии за местни дейности                 

2 031 800 лв. 

- местни приходи                  

1 108 660 лв. 

- трансфери и финансиране                40 000 

лв. 

-получени трансфери                                                                                        

- 143 710 лв.  

-преходен остатък                  3 406 509 лв. 

 

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в 

края на 2020 г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 
2021 г., съгласно Приложение № 2 в размер на 4 830 459 лв. 

3. Приема разчети за разходи: 

3.1. План-сметка за разходи в размер на 60 000 лв. за провеждане на 
общоградски тържества, чествания и други с общински и национален 

характер, съгласно                 Приложение № 3; 

3.2. Разходи в размер на 3 000 лв. за изработка на почетни знаци, 

символи и реклама;  

3.3. Разходи в размер на 5 200 лв. за членски внос към НСОРБ, НАПОС, 

Асоциация на секретарите на общините, Асоциация ВиК и към Сдружение 
Български музеи; 

3.4. Разходи в размер на 22 000 лв. за обезщетения и помощи за 
домакинствата по параграф 42-00, както следва: 

3.4.1. За общинска администрация 16 000 лв. в т.ч.: 

- 3 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината 

намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия 
назначена със заповед на кмета, съгласно правила за работа на комисията 

за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално 

положение; 

- 12 000 лв. за изплащане на еднократна помощ за новородено и 

осиновено дете с постоянен и настоящ адрес на новороденото или 
осиновеното дете на територията на Община Брезник. Също така към 

момента на подаване на заявлението и двамата родители да са с постоянен 
и настоящ адрес на територията на Община Брезник. За първо дете  се 

изплащат 300.00 лева, за второ 350, трето и следващо дете 250 лева; 

- 1 000 лв. за разходи за погребения в случай, че след събитието не са 

издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, 
настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за 

социално подпомагане лица; 



3.4.2. За общински съвет – 6 000 лв. за еднократно подпомагане на 

граждани на общината намиращи се в тежко социално положение . 

4. Определя числеността на персонала и средствата за работна заплата 

на персонала от общинския бюджет за 2021 г, съгласно Приложение № 2. 

5. В рамките на средствата определени по единните разходни стандарти, 
утвърждава 51 щатни бройки численост на персонала за делегираната от 

държавата дейност „Общинска администрация“ и 10 щатни бройки 
дофинансиране от собствени средства, съгласно Приложение № 2. 

6. Утвърждава следните приоритети  при разходването на бюджетните 
средства през 2021 г.: 

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии; 

- дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския 

дълг; 

- отопление, осветление, храна, както и издръжка на социалните и 

образователни заведения. 

7. Приема следните лимити за разходи:   

7.1. Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала 
в бюджетните организации се определят в размер на 3 на сто от 

утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови 

правоотношения; 

7.2. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 

2021 г. да изразходва средства в размер до 1 000 лв. относно ограничаване 
популацията на бездомните кучета; 

7.3. Представителни разходи в размер на 4 000 лева от които : 

- на кмет на община в размер                  2 000 лв.  

- за общинският съвет                              2 000 лв.  

7.4. Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 

2004” на основание  чл.59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и 
спорт в размер на 68 000 лв. в т.ч 47 000 лв. за поддържане на спортно-

техническата база, /такса смет – 2 000 лв./ и за спортна дейност 21 000 лв., 
както следва:  

-ФК „ Чорни -1920“ деца и мъже    6 000 лв. 
-ВК „Чорни” – Брезник      4 000 лв. 

-ФК „Черногорец“ мъже-  с.Ноевци    3 500 лв. 

-ФК „Буря” с.Кошарево      3 500 лв. 
- Карате                    3 000 лв. 

- ФК „Балкан“ Банище                                         1 000 лв.  
 

7.5.Утвърждава субсидии за читалищата в размер на  240 979 лв. 
 

 7. 6. Утвърждава показателите по чл.45,ал.1,т.2 от Закона за публичните 
финанси за кметствата на населени места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни 
разпоредители с бюджет, съгласно приложение №   7   в т.ч.и: 

7.6.1.Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната 
власт на територията на  кметство или населено място и кметски 



наместници в общ размер 40 918  лв.,разпределени съгласно приложение № 

7 

7.6.2.Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за 

кметствата,които се финансират с 30% от приходите от продажба на 

отдаване  под наем или отдаване под наем на имотите ,предоставени за 
управление на кметствата по ЗОС ,съгласно приложение № 7                     

8. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване 
на средствата по т.7.4 , т.7.5.и 7.6 

9. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности „Общинска 
администрация“, Домашен социален патронаж и непедагогически персонал 

във функция „Образование”, Общински исторически музей, които имат 
право на транспортни разходи в размер на средствата в рамките до 75% от 

цените на абонаментните карти. Разходи по фактури за гориво /на 
собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на 

цената на  абонаментната карта /Приложение № 4/. 

10. Упълномощава кмета на общината да определи размера на средствата 

за представително и работно/униформено облекло на служителите на 
общината. 

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет  по единна бюджетна класификация . 

12. В изпълнение на чл. 125 от ЗПФ, общинския съвет оправомощава 

кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета за 2021 
г., както следва: 

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели в рамките на една дейност, с изключение на 

дейностите от делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 
стандартите от делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност; 

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една в друга, без да изменя общия размер 
на разходите; 

12.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансиране по оперативни програми и проекти; 

12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за 
реализиране на определените годишни цели на общината; 

13. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да 
бъде поет през 2021 г. - 0 лв. 

14. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната 
година       0 лв. 

15. Възлага на кмета на общината: 

15.1. На основание чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, да 

определи второстепенните разпоредители с бюджет към общината, както 
следва: 

1. СУ „Васил Левски” гр.Брезник; 



2. ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци,  

3. ДГ „Брезица” гр.Брезник; 

4. Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня; 

5.Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник; 

6. Общински исторически музей Брезник; 

15.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити; 

15.3. Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и 

субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина; 

15.4. Да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите и 
разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, като 

за целта издава заповеди. 

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства от общинския бюджет за авансово 
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 
бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 40 

000 лв. 

17. Приема поименен списък на капиталовите разходи по обекти за 
строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи 
през 2021 г., съгласно Приложение № 5.  

18. Приема разпределението на средствата от параграф 40-00 
”Постъпления от продажби от общински нефинансови активи” по обекти 

през 2021 г., съгласно Приложение № 6. 

19.Одобрява индикативен годишен разчет в размер на  8 234 890  лв. за 

сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 8 и № 9 

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за 

периода 2021 - 2023 г., съгласно  Приложение № 10. 

21. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2021 в размер на 3 276 075 лв. 

Ограничението не се прилага за  ангажименти за разходи, финансирани 

за сметка на помощи и дарения. 

22. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 982 823 лв. 

Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за 
сметка на помощи и дарения. 

23. Община Брезник няма просрочени задължения към 31.12.2020 г. 

24. Утвърждава размера на просрочените вземания, които се предвижда 

да бъдат събрани през бюджетната година - 30 000 лв. 

25. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение № 12. 

 



ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване размера на 

трудовото възнаграждение на кмета на Община Брезник и на кмета 
на с.Ноевци, Община Брезник. 

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 231 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 
1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмета 

на Община Брезник и кмета на кметство с.Ноевци, считано от 

01.01.2021г както следва: 
 

 

№по 

ред 

Наименование на длъжността и 

населеното място 

Размер на основната 

месечна заплата 

1 Кмет на Община Брезник 2 034.00 

2 Кмет на кметство с.Ноевци 1 085.00 

 
 

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения 

с постоянен и непостоянен характер на кмета на кметство с.Ноевци да 
се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна 

уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация 
на работата заплата в Община Брезник. 

Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на 
Община Брезник. 

 
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на Годишен план 

за ползване на дървесина на Община Брезник за 2021г  
 

Поименно гласуване.  
С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 232 
 

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

ал.8  от  ППЗГ , чл.106/чл.131, ал.2 от Закона за горите и на основание 

чл.7, ал.1 и ал.4 и чл.27,ал.1 , т.2 от Наредбата 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП) Общинският съвет Брезник: 

 

1.  Приема изменения и допълнения в  „Годишен план за ползване на 

дървесина на Община Брезник за 2021г.”, в съответствие с изготвено 
Предписание от Регионална дирекция по горите-Кюстендил  на 

основание  чл.106/чл.131, ал.2 от Закона за горите.       
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме процедури за ползване 

на дървесината по „Годишен план за ползване на дървесина на 

Община Брезник за 2021г.”  



3. Да се публикува на интернет страницата на Община Брезник  

„Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 
2021г.”  .  

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 
приемане списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за 

2021г на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ, 

приемане на наемни цени за пасища, мери и ливади и правила за 

ползване на територията на Община Брезник. 
 

Поименно гласуване.  
С 13 гласа „за“ ОбС взе 

  
Р Е Ш Е Н И Е № 233 

 
    На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал. 

3, и чл.37о от ЗСПЗЗ,  Общинският съвет Брезник: 

           1. Приема списъка със пасища, мери и ливади в Община Брезник по 

землища за индивидуално ползване чрез отдаване под наем на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни и го обявява в общината и на интернет страницата-Приложение 

№1. 

2. Утвърждава наемни цени за пасища, мери и ливади, приети с 

решение №696/26.02.2015г. по протокол №3 по експертна оценка от 

2015г., които ще се  индексират с процента на инфлация за периода от 

2015г. до 2021г. 

3. Приема правила за ползване на мерите и пасищата на територията 

на Община Брезник- Приложение №2. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане програма за 

управление и разпореждане с общинска собственост на Община 
Брезник за 2021г 

 
 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 234 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 10 от 

Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник,  
 

1. Приема Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2021 година. 



2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да публикува 

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на 

интернет страницата на общината. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка за допускане изработване на ПУП, 
с който да се промени предназначението на земеделска земя - нива 

ПИ № 06286.13.7 по КККР на гр.Брезник в земя за изграждане на 
фотоволтаичен парк. 

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 235 

 
 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 № 06286.13.7 по КККР на гр.Брезник. 

2. Дава съгласие 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 06286.13.7 по КККР на гр.Брезник от 

земеделска земя – нива в урбанизирана територия за 

фотоволтаичен парк. 

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

основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ. 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка за допускане изработване на ПУП, 

с който да се промени предназначението на земеделска земя - нива 
ПИ № 06286.12.26 по КККР на гр.Брезник в земя за изграждане на 

вилни сгради 
 

С 12 гласа „за“ , ОбС Взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 236 

 
 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 № 06286.12.26 по КККР на гр. Брезник 

2. Дава съгласие 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 № 06286.12.26 по КККР на гр.Брезник от 

земеделска земя – нива,  в урбанизирана територия за вилно 

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. 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за 
ПУП-ПП за трасе и сервитут на ПОДЗЕМЕН ПРОВОД-ОПТИЧЕН КАБЕЛ 

между селата Видрица, Гърло, Конска, Режанци, Бр.Извор, 
Ребро,Садовик, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Кошарево, 

Ноевци, Слаковци, Сопица, Велковци, с махала Пали лула, започващ 
от края на регулацията на гр.Брезник, при пречиствателната станция 

на гр.Брезник, с приложено задание за проектиране по чл. 125 от 

ЗУТ, придружено от схеми на трасето. 
 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 237 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от ЗУТ, 

Общинският съвет Брезник: 
1. Одобрява заданието по чл. 125 ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП – 

ПП /Парцеларен план/ за трасе и сервитут на подземен провод на 
електронно съобщителна мрежа – ОПТИЧЕН КАБЕЛ между селата 

Видрица, Гърло, Конска, Режанци, Брезнишки извор, Ребро,Садовик, 
Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Кошарево,Ноевци,Слаковци, 

Сопица, Велковци с махала Пали лула, започващ от края на 
регулацията на гр. Брезник при пречиствателната станция на 

гр.Брезник. 

2. Дава съгласие за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за 
трасе и сервитут на подземен провод на електронно съобщителна 

мрежа – ОПТИЧЕН КАБЕЛ между селата Видрица, Гърло, Конска, 
Режанци, Брезнишки извор, Ребро, Садовик, Бегуновци, Непразненци, 

Гигинци, Кошарево, Ноевци, Слаковци, Сопица, Велковци с махала 
Пали лула, започващ от края на регулацията на гр.Брезник при 

пречиствателната станция на гр.Брезник. 
Преди внасяне на ПУП – ПП за процедиране и одобряване, при 

наличие на пресичания на водни течения да се съгласува с 
басейнова дирекция „Западно-беломорски район“, ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД , „Водоснабдяване и канализация“ 
ООД град Перник. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните 
такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ 

 



С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 238 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 283, ал.11 от ЗПУО, във връзка с 

чл.1, ал.2 и ал.9 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК,   Общинският съвет 

Брезник:    

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезник, 

както следва: 

§1 Създава нова ал.1 към чл. 23 със следното съдържание: 

 „Освобождават се от такси родителите/настойниците на 4, 5 и 6 

годишните деца в задължителна предучилищна възраст, за бюджетната 

година“. 

Досегашния текст в чл. 23 става ал. 2 към същия, като т. 2 се отменя и 

текста придобива следното съдържание: 

т.2 „За ползване на детски градини се събират от родителите или 

настойниците на 1, 2 и 3 годишните деца, месечни такси за храна, както 

следва: 

1. Целодневна форма – 30.00 лв.“ 

 

II. Направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезник 

влизат в сила от 01.01.2021 г. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на услугата 

„Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически 
интерес/УОИИ/ при спазване на изискванията на Решение на 

Комисията от 20.декември 2011г относно прилагането на чл. 106, 

параграф 2  от Договора за функционирането на Европейския съюз 
за държавната помощ под формата на компенсация за имуществена 

услуга, при спазване на законодателството за държавните помощи в 
областта на УОИИ. 

 
Поименно гласуване 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 239 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 13, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

Решение за одобряване на оценителен доклад №РД-21-58 от 
16.02.2021 г. по проектно предложение BG05M9OP001-6.002-0040 

„Патронажна грижа+ в Община Брезник“ по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 
“Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Общинският съвет гр. Брезник: 



 

1. Възлага предоставянето на услугата „Патронажна грижа” по 

проект BG05M9OP001-6.002-0040 „Патронажна грижа+ в Община 
Брезник“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 
г., да се извършва от Дирекция „ТСУ и ЕИ“ към Община Брезник. 

Същата се определя като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) 

при спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20 
декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната 

помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 
предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес (наричано 

Решението или Решение 2012/21/ЕС).  
2. Възлага на кмета на община Брезник да предприеме всички 

правни и фактически действия по т. 1 от настоящето решение. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на 
основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за 

определяне местните такси и цени на услугите, съгласно ЗМДТ на 
територията на Община Брезник 

 

Поименно гласуване.  

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 240 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, 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 на МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 101 ОТ 2005 Г., ИЗМ. 

9 ДВ, БР. 96 ОТ 2011 Г.), Общинският съвет Брезник:   
 

І.  Приема проект на Наредбата за изменение и допълнение 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.“ 

 
         І І. Предложения Проект на Наредбата за изменение и допълнение за 

определяне на местните такси и цени на услугите да бъде публикуван на 
интернет страницата на Община Брезник за обществено обсъждане.  

 
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков относно 

провеждане на общо събрание на Асоциацията по „ВиК“ 
 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 241 

 
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за 

водите, Общинският съвет Брезник:: 

1. Дава мандат на  Васил Узунов, Кмет на община Брезник за представяне на 

позицията на община Брезник / при невъзможност да участва упълномощава  негов 

представител/  в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 04.03.2021г. от 10.30 ч. в 

Заседателна зала „Струма“на партера в сградата на Областна администрация – област 

Перник. 

2. Упълномощава Васил Узунов, Кмет на община Брезник / при невъзможност да 

участва, да упълномощи  негов представител/, за предоставяне на позицията на община 

Брезник по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по В и К – Перник, както 

следва: 

 

1. По точка първа от дневния ред: На основание чл.27, т.1 от Закона за счетоводството 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „В и К” ООД – Перник, 

приема годишен финансов отчет за 2020г.  

- Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

 2. По точка втора от дневния ред: На основание чл. 26, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по ВиК, Общото събрание на Асоциация по В и 

К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Перник приема отчета за 

изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2020г.  

- Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

3. По точка трета от дневния ред:  На основание чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за 

водите Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„В и К” ООД – Перник приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020г. 

- Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

4. По точка четвърта от дневния ред: На основание чл.21, ал.1 от ПОДАВ и К и чл. 

198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Перник приема бюджета на 

Асоциацията за 2020 година ( размер на вноската на държавата - 20 000лв. и размер на 

общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им 37 142,85 лв., или 

общо 57 142,85 лв.) 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по В и К, от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството е получено писмо с изх. № 91-00-4 от 12.01.2018г. , с което е потвърден 



окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г. в 

размер на 20 000лв. 

 Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

5. По точка пета от дневния ред:   

 Други -  Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК“ ООД- Перник, приема за сведение, предоставената информация. 

- При необходимост от гласуване, да гласува ,,ПО ПРЕЦЕНКА“. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно придобиване на 
лек автомобил марка "Шкода" модел "Фелиция" 

 
Поименно гласуване.  

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 242 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал2 

и чл. 34 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 15 ал.1 т 4 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет Брезник: 

1. Приема безвъзмездното прехвърляне на собствеността на лек 

автомобил марка „Шкода“, модел „Фелиция“ с рег. № СВ9965МТ, рама 

ТМВЕЕА653Y5279701, двигател № 3066041781135, заедно с 

„обичайните принадлежности“ към него, както и 33,49 литра гориво, 

като ги предоставя изцяло за нуждите на ЦСУРТ – Община Брезник. 

2. Възлага на Управителя на ЦСУРТ – Община Брезник, като 

второстепенен разпоредител с бюджетни средства да предприеме 

необходимите действия по завеждането на движимата вещ в баланса 

му. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно провеждане на 

редовно заседание на Общото събрание на „ВиК“ ООД 
 

Поименно гласуване 

С 13 гласа „за“  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  243 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

 
1. Дава мандат на  Васил Узунов, Кмет на община Брезник за 

представляване на позицията на община Брезник / при невъзможност да 
участва, да упълномощи  негов представител/, в Общото събрание на ,,В и 

К“- ООД - Перник, на 02.03.2021г. от 14.00 ч. в сградата на дружеството  в 

гр. Перник. 



 

2. Упълномощава Васил Узунов, Кмет на община Брезник / при 
невъзможност да участва, да упълномощи  негов представител/, за 

представляване  на позицията на Община Брезник по въпросите от дневния 

ред в  Общото събрание     ВиК – Перник, както следва: 
 

1. По точка първа от дневния ред:  - Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

2. По точка втора от дневния ред:  - Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 
3. По точка трета от дневния ред:  - Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

4. По точка четвърта от дневния ред:  - Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отпускане на еднократна финансова помощ 

на Маргарита Георгиева Младенова 
 

Поименно гласуване.  
С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 244 
 

На основание чл. 21 ал.1 т. 6, във връзка  с т.23 от ЗМСМА, Общинският 

съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 1000 /хиляда/ лева на Маргарита Младенова от 

гр.Брезник 

2. Средствата да бъдат взети от § 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/ 

 

 

 

 

 


