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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 
 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 13 
Гр.Брезник, 20.11.2020г 

 
 

  Днес 20.11.2020г. от 10.30 ч. в  малкия салон на  читалище 
„Просвещение” град Брезник се провежда заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват всички 13 избрани съветника. 

 От общинска администрация присъстват ръководството и няколко експерти. 
Поради епидемичната обстановка  при разпространението на CVID-19 

присъстващите са разположени на разстояние един от друг и няма  поканени 
кметски наместници и граждани. 

 
Предложен е следния проект за  дневен ред: 

 
1. Докладна записка относно предоставяне под наем за една стопанска 

година на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в 
заповедите по чл. 37в, ал. 4  от ЗСПЗЗ по землища 

2. Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за 
капиталови разходи през 2020г 

3. Докладна записка относно утвърждаване на допълнения и изменения в 
Наредбата за определяне размера на местните данъци 

4. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор 

за язовир „Слаковци“ 
5. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно одобряване 

проект на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и сервитут на подземен 
електропровод 20 KV, външно двойно електроснабдяване на МОК 

„Милин Камък“ от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр.Брезник, 
до УПИ IV-72.47 – ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ И 

ТЕХНИЧЕСКСА ИНФРОСТРУКТУРА В КВ. 129 ПО РП НА 
гр.Брезник,собственост на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД – концесионер на 

находище „Милин камък“ в землището на град Брезник. 
6. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно връщане за 

ново обсъждане решение №  189 по протокол № 12 от проведено 
заседание на ОбС от 23.10.2020г 

7. Други 
 

 

Материалите са раздадени предварително на съветниците и разгледани на 
съвместно заседание на постоянните комисии. 

От името на комисиите ще докладва Мариола Попова. 
 

Заседанието открито от   Иван Тинков –председател на ОбС. Същият 
уведомява за допълнително постъпили докладни записки: 

- докладна записка относно разрешение за формиране на маломерна 
яслена група в ДГ Брезица г.Брезник във връзка с чл. 59 от наредба 
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за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование 

- Докладна записка относно кандидатстване на Община Брезник с 
проектно предложение по целева програма „Обществена трапезария“ 

финансирана от фонд „Социална закрила“ през 2021г 
 

По дневния ред: 
Иван Бъчваров – зам.кмет на общината – Оттегля т. 4 от дневния ред. 

Иван Тинков – предлагам да включим в дневния ред още 
- Докладна записка относно приемане декларация от ОбС във Проекта 

за нов Закон за ВиК 

- Докладна записка относно предложение за отпускане на персонални 
пенсии на малолетни лица 

 
Гласува се допълнителните докладни да се включат в дневния ред на 

заседанието 
С 13 гласа „за“ се включват 

Гласува се целия дневен ред с направените изменения и допълнения. 
С 13 гласа „за“ ОбС приема следния  

 
Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. Докладна записка относно предоставяне под наем за една стопанска 

година на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в 
заповедите по чл. 37в, ал. 4  от ЗСПЗЗ по землища 

2. Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за 

капиталови разходи през 2020г 
3. Докладна записка относно утвърждаване на допълнения и изменения в 

Наредбата за определяне размера на местните данъци 
4. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно одобряване 

проект на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и сервитут на подземен 
електропровод 20 KV, външно двойно електроснабдяване на МОК 

„Милин Камък“ от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр.Брезник, 
до УПИ IV-72.47 – ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ И 

ТЕХНИЧЕСКСА ИНФРОСТРУКТУРА В КВ. 129 ПО РП НА 
гр.Брезник,собственост на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД – концесионер на 

находище „Милин камък“ в землището на град Брезник. 
5. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно връщане за 

ново обсъждане решение №  189 по протокол № 12 от проведено 
заседание на ОбС от 23.10.2020г 

6. докладна записка относно разрешение за формиране на маломерна 

яслена група в ДГ Брезица г.Брезник във връзка с чл. 59 от наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 
7. Докладна записка относно кандидатстване на Община Брезник с 

проектно предложение по целева програма „Обществена трапезария“ 
финансирана от фонд „Социална закрила“ през 2021г 

8. Докладна записка относно приемане декларация от ОбС за подкрепа на 
становище на НСОРБ  във връзка изразяване несъгласие с Проекта за 

нов Закон за ВиК 
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9. Докладна записка относно предложение за отпускане на персонални 
пенсии на малолетни лица 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне под наем за 

една стопанска година на имоти - полски пътища, общинска 
собственост, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4  от ЗСПЗЗ по 

землища 
 

Мариола Попова – На съвместно заседание на постоянните комисии 
разгледахме докладната. Пояснения бяха направени от Иванка Михайлова. 

Стана ясно, че се подписват едногодишни договори за ползване на полски 

пътища. Допускаме за разглеждане от ОбС. 
 

 Гласува се предложения проект за решение 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 192 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 27в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във 
връзка с чл. 75а ал. 3 от ППЗСПЗЗ и постъпило искане от Директора на ОД 

„Земеделие“ – Перник, Общинският съвет Брезник: 
1. Упълномощава кмета на Община Брезник да издаде заповед, която да 

бъде публикувана на интернет страницата на общината за сключване 
на договори с ползвателите за имоти -  полски пътища. 

2. Община Брезник да сключи едногодишни договори с ползвателите на 

полски пътища за средното годишно рентно плащане за съответното 
землище. 

 
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обект в 

поименния списък за капиталови разходи през 2020г 
 

Мариола Попова – По втора точка от дневния ред Десислава Антонова 
обясни, че става въпрос за закупуване на компютър за ЦНСТ. Средствата ще 

са на центъра, но задължително трябва да се включи в поименни списък. 
Допуснахме за разглеждане от ОбС. 

 
 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 193 
 

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 добавянето на нов 

обект в поименния списък за капиталови разходи през 2020 г. както следва: 

N Обект 

БИЛО СТАВА 

Чл. 127, 

ал.1 от 
ЗПФ    

Чл. 127, 

ал.1 от 
ЗПФ    
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(СБС) (СБС) 

Разходи, които ще бъдат извършени през 
2020 г. 

0 2000 

Параграф 5200: Придобиване на 

дълготрайни материални активи 
0 2000 

Функция 05: Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
0 2000 

5201 Придобиване на компютри и хардуер 0 2000 

 Компютърни конфигурации 0 2000 

 

Компенсирана промяна по бюджета за 2020 г. на Община Брезник, 
както следва: 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
1.Увеличава разходи с 2000 лв. по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи, както следва: 
1.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 

Дейност 311 „Център за настаняване от семеен тип“ 
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  2000 

лв. 
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  2000 лв. 

 
2. Намалява разходи с 2000 по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 
2.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 

Дейност 311 „Център за настаняване от семеен тип“ 

§ 10-00 „Издръжка“  2000 лв. 
§ 10-16 „Разходи за вода, горива и енергия“  2000 лв. 

 
Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 2000 лв.  

Добавянето на обекта не засяга останалите обекти, включени в 
поименния списък за капиталови разходи. 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на 
допълнения и изменения в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци 
 

Мариола Попова – По тази точка от дневния ред разяснения пред 
съвместната комисия даде Моника Неделкова – специалист МДТ. Стана ясно, 

че изменението е прието на заседание на ОбС. Стояло е на сайта 

необходимото време. Няма постъпили мнения и възражения. Предстои 
окончателното му приемане. 

 
 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 194 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие 
разпоредбите на чл. 26 ал. 3 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от АПК , 

Общинският съвет Брезник:  
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци, както следва: 
       В раздел VI 

Туристически данък 
§1. В ал. /5/ на чл. 57 цифрата „30“ пред думата „януари“ се заменя с 

цифрата „31“. 
 

2. Направените промени в наредбата за определяне размера на местните 

данъци да бъдат отразени в съответния подзаконов нормативен акт. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник 
относно одобряване проект на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и 

сервитут на подземен електропровод 20 KV, външно двойно 
електроснабдяване на МОК „Милин Камък“ от ПИ 06286.33.31 

/подстанция/ по КККР на гр.Брезник, до УПИ IV-72.47 – ЗА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКСА 

ИНФРОСТРУКТУРА В КВ. 129 ПО РП НА гр.Брезник,собственост на 
„Трейс Рисорсиз“ ЕООД – концесионер на находище „Милин камък“ в 

землището на град Брезник. 
 

Мариола Попова -  На съвместното заседание на постоянните комисии арх. 
Огнянов обясни, че е изработен ПУП по прието задание. Минал е срока за 

обжалване. Не се засягат частни интереси. Допуснахме за разглеждане от 

ОбС. 
 

 Гласува се предложения проект за решение. 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 195 
 

 На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, 
Общинският съвет Брезник ОДОБРЯВА  проект за обект ПУП-ПП/парцеларен 

план/ за трасе и сервитут на ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 KV, ВЪНШНО 
ДВОЙНО ЕЛЕКТРО-СНАБДЯВАНЕ НА МОК „МИЛИН КАМЪК“ от ПИ 06286.33.31 

/подстанция/ по КККР на гр. Брезник до УПИ IV-72.47-за производствени, 
складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на 

гр.Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД. Трасето на подземния 
електропровод 20 KV се предвижда да започне от ПИ 06286.33.31, в който се 

намира действаща подстанция Брезник 110/20 KV, като трасето преминава 

през ПИ с номера 06286.34.35, 06286.38.57, 06286.38.59, 06286.38.60, 
06286.59.25, 06286.59.14, 06286.71.29 по КККР на гр.Брезник, Община 

Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“ през ПИ 06286.38.58, който представлява територия 

за транспорта с НТП „Местен път“, през ПИ с номера 06286.38.30, 
06286.38.55, 06286.37.28 по КККР на гр.Брезник, Община Брезник които 

представляват земеделска земя с НТП „нива“ и ПИ 06286.501.1825 с НТП 
„водно течение, река“, като за тези изброени ПИ ще се осигури нов сервитут. 

За останалата част от трасето с обща дължина 2978м вече има създаден 
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сервитут с ПУП-ПП на името на титуляра, при изграждането на други 
комуникации до площадката МОК „Милин камък“. 

 
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно 

връщане за ново обсъждане решение №  189 по протокол № 12 от 
проведено заседание на ОбС от 23.10.2020г 

 
Мариола Попова – Разгледахме докладната на съвместно заседание на 

постоянните комисии. Иван Бъчваров изясни, че нецелесъобразно се 
отпускат средствата. Гласувахме допускане на докладната до сесия и сега да 

вземем решение. 

 
Венета Петрова – Уважаеми господин председател, Уважаеми колеги, Дами и 

господа, 
В съответствие с разпоредбите на законодателството е връщането на 

решението. Ние на предишната сесия взехме решение, с което отпуснахме 
помощ на определено лице. В началото нямаше писмени доказателства, след 

което бяха постъпили епикризи. До настоящия момент не сме правили откази 
на постъпили от граждани искания за отпускане на помощи. 

В началото на мандата коментирахме да изготвим правила за отпускане на 
помощи. Не сме изготвили. 

Докладната записка трябва да съдържа мотиви. Пише, че е получена 
информация че лицето няма да използва средствата по предназначение. 

Записано е, че може да се отменя по законосъобразност или 
целесъобразност. Нецелесъобразен е акта, когато не е навременен, не е 

ефективен. Тя е подала молба, посочила е нуждата от средства. 

Моето предложение е да не се отменя решението на ОбС - да остане в сила. 
 

Иван Бъчваров – зам. Кмет – Госпожо Петрова, За мен мотивите в докладната 
са мотиви. Не може да не са мотиви. Не може гражданката да вдига скандал, 

че парите трябва да получи когато тя реши.  
 

Веска Алексова – жената може да е повишила тон, но на нея й трябват за 
лекарства и храна. Това, че е получила хранителни продукти не й решава 

проблема. Не е получила пари за отопление. 
 

Катя Йорданова – Не е получила пари за отопление защото има надвишаване 
на доходите. В нормативната база на социални има праг на доходи. 

 
Иван Тинков – Госпожата е направила скандала поради срока на влизане в 

сила на решението. Отгоре на всичко на мен ми каза, че  има да връща заем. 

 
Иван Бъчваров – Жената има и двама сина, които могат да работят. В 

условията на епидемия се увеличават хората, които са карантирирани и не 
работят. Никой не се обръща за помощ. Не е нужно да се разходват средства, 

защото може да има по-големи нужди. 
 

Иван Тинков  - Сега ние трябва да решим или да оставим в сила решението 
или да го отменим. 
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Ваньо Добринов – Да постъпим компромисно и да отпуснем по-малка сума. 
 

 Гласува се предложението на Ваньо Добринов 
 С 4 гласа „за“ и 8 против  – не се приема /Ваньо Добринов извън 

залата/ 
 

 Гласува се решение № 189 да остане в сила 
 С 2 гласа „за“ /В.Петрова и В.Алексова/ ,  8 против и 3 въздържали се / 

М.Попова, Б;Рабакова и Л.Симеонова/, предложението не се приема 
 На основание проведеното гласуване, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 196 
  

На основание чл. 45 ал. 9 предложение 1 от ЗМСМА, Общинският съвет 
Брезник отменя решение № 189 по протокол 12 от 23.10.2020г 

 
ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за формиране 

на маломерна яслена група в ДГ Брезица г.Брезник във връзка с чл. 
59 от наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
 

Мариола Попова – на съвместно заседание на постоянните комисии 
разгледахме докладната. Мария Добревска – зам.кмет на общината обясни, 

че поради епидемичната обстановка децата в яслената група са намалели и е 
необходимо решение за маломерна паралелка. Допуснахме за разглеждане 

от ОбС. 

 
 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 197 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 59 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование, Общинският съвет Брезник разрешава 

формирането на маломерна яслена група в ДГ „Брезица“ – град Брезник, с 
минимум шест деца за учебната 2020/2021г 

 
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване на Община 

Брезник с проектно предложение по целева програма „Обществена 
трапезария“ финансирана от фонд „Социална закрила“ през 2021г 

 

Мария Добревска – зам. кмет – Уважаеми дами и господа, Община Брезник 
дълги години работи по програма Обществена трапезария. За първи път се 

иска решение за 2021г. Промяната е в новия закон за социалните услуги. 
Обслужваме 50 души в трапезарията. Нуждаещи се, самотни и възрастни 

хора получават ежедневно храна и хляб. 
 

 Гласува се предложения проект за решение. 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 198 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т.23 т. 24 и ал. 2 , във връзка с чл. 17 ал.1 т. 

7 от ЗМСМА и по реда на чл. 27 ал.1 т.2 от Закона за социално подпомагане, 
Общинският съвет Брезник дава съгласието си Община Брезник да 

кандидатства с проектно предложение по целева програма „Обществена 
трапезария“ , финансирана от фонд „Социална закрила“ през 2021г. 

 
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане декларация от ОбС 

за подкрепа на становище на НСОРБ  във връзка изразяване 
несъгласие с Проекта за нов Закон за ВиК 

 

Иван Тинков – Колеги, пред вас са материалите /чете докладната/. Запознати 
сте с проблема. Дискутирахме по него. Един ден язовира може да стане на 

държавата, което не е в полза на гражданите. Предлагам декларация за 
подкрепа становището на НСОРБ /чете текста на декларацията/ 

 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

            Р Е Ш Е Н И Е № 199 
 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема 
следната  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ: 

 
1. Общинските съветници съставляващи ОбС Брезник декларират пълна 

подкрепа на приложеното становище на НСОРБ във връзка с проекта 

за нов Закон за ВиК 
2. Общинският съвет Брезник призовава законодателите, както и 

работилите по изготвянето на въпросния законопроект, да се 
вслушат в аргументите и становището на представителите на 

общините в Република България. 
3. Препис от декларацията да се изпрати от председателя на ОбС 

Брезник на НСОРБ и в МРРБ за сведение и с апел в проекта за нов 
Закон за ВиК  да бъдат включени направените и посочени в 

становището на НСОРБ предложения. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предложение за отпускане 
на персонални пенсии на малолетни лица 

 
Иван Тинков – В ОбС постъпи заявление от Даниела Борисова майка на 

децата, на които НОИ отказва отпускане на пенсия. /чете писма/ 

 Министерски съвет може да отпусне персонална пенсия, поради което е 
необходимо решение на ОбС. 

 Предлагам да вземем решението и да дадем съгласие за отпускане на 
персонална пенсия на децата. 

 
Богиня Рабакова – Призовавам да подкрепим предложението. Децата са 

малки. 
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Венета Петрова – Подкрепям предложението. Да уточним колко са големи 
децата. 

 
Иван Тинков – на 10 и 6 години. 

 
 Гласува се проекта за решение за подкрепа отпускане на персонална 

пенсия на децата. 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 200 
 

 На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 2 т.1 и ал. 4 т.3 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл. 92 от 
Кодекса за социалното осигуряване, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в МС на Република България 
за отпускане на персонална пенсия от починал родител на децата:  

- Владимира Рангелова Владимирова 
- Лазарина Рангелова Владимирова 

2. Възлага на председателя на ОбС Брезник да изпрати преписката на  
Министерски съвет на Република България  -  София. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 
 

 
ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


