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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 14 
Гр.Брезник, 26.11.2021г 

 

  Днес 26.11.2021г от 10,30 часа в малкия салон на читалище 
„Просвещение“ се провежда заседание на ОбС Брезник. 

От всичко 13 избрани съветника, присъстват  девет 
Отсъстват: Ваньо Добринов, Богиня Рабакова, Венета Петрова, Мариола 

Попова 
Присъстват ръководството и експерти от общинска администрация, кмет 

с.Ноевци и кметски наместници на населени места. 
Предложен е следния  д н е в е н      р е д: 

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

капиталови разходи през 2021г 
2. Докладна записка относно приемане проект на наредба за управление и 

вътрешен ред в гробищните паркове /гробища/, условията и реда за 
погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и 

урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на 

Община  Брезник 
3. докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП в кв. 22 

- терен "за автогара"  по РП на с.Ноевци 
4. Докладна записка относно Програма за развитие на читалищната 

дейност на територията на Община Брезник за 2022г 
5. Докладна записка относно предоставяне помещение за безвъзмездно 

ползване в сградата на бивша ПГСС Брезник 
6. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ 

на Радка Василева 
7. Други 

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

за получена нова докладна записка след заседанието на комисиите, а именно 
 

- Допусната явна фактическа грешка по процедиране на изработване на 

ПУП с който да се промени предназначението на земеделска земя- 
изоставена орна земя ПИ № 06286.71.20. по КККР на гр.Брезник в земя 

за изграждане на фотоволтаичен парк 
- Отпускане на еднократна помощ на Маргарита Христова 

 
които  са раздадени предварително на съветниците и разгледани на съвместно 

заседание на постоянните комисии. 
След заседанието на комисиите е получена нова докладна записка: 

 
- Докладна записка относно изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - улица с 

ОТ 11-12, по РП на с.Конска, с който да се намали габарита на улицата 
откъм кв. 12 като уличнорегулационната линия откъм кв. 12 да бъде 

преместена по материализираните на място огради и сгради. 
 

Господин Тинков уточнява , че по т. 6 от проекта за дневен ред е допусната 

техническа грешка, като името на заявителката не е Радка а Радослава. 
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Председателят на ОбС предлага подреждане на дневния ред, ръководейки се 

от  подреждането на заседанието на постоянните комисии, а именно: 
Т.6 – фотоволтаици, т. 7 и 8 – отпускане на помощи и т.9 – допълнителната 

докладна 
 Гласува се дневния ред с предложените допълнения и изменения. 

 С 9 гласа „за“  е приет следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д   
 

1. Докладна записка относно добавяне  на обект в поименния списък за 
капиталови разходи през 2021г 

2. Докладна записка относно приемане проект на наредба за 
управление и вътрешен ред в гробищните паркове /гробища/, 

условията и реда за погребения и кремации, ползването и 
благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази 

дейност услуги на територията на Община  Брезник 
3. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП в кв. 

22 - терен "за автогара"  по РП на с.Ноевци 
4. Докладна записка относно Програма за развитие на читалищната 

дейност на територията на Община Брезник за 2022г 
5. Докладна записка относно предоставяне помещение за безвъзмездно 

ползване в сградата на бивша ПГСС Брезник 

6. Допусната явна фактическа грешка по процедиране на изработване 
на ПУП с който да се промени предназначението на земеделска земя- 

изоставена орна земя ПИ № 06286.71.20. по КККР на гр.Брезник в 
земя за изграждане на фотоволтаичен парк 

7. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ 
на Радослава Василева 

8. Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на 
Маргарита Христова 

9. Докладна записка относно изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - улица 
с ОТ 11-12, по РП на с.Конска, с който да се намали габарита на 

улицата откъм кв. 12 като уличнорегулационната линия откъм кв. 12 
да бъде преместена по материализираните на място огради и сгради. 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне  на обект в 

поименния списък за капиталови разходи през 2021г 

 
Иван Тинков – Госпожа Петрова отсъства. Аз ще докладвам от името на 

комисиите. 
Подробно беше обяснено, че се е наложило закупуване на преносим компютър 

за Домашен социален патронаж и тъй като е ДМА се налага промяна в 
поименния списък. 

 
 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 9 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  371 

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 2021 г. както следва: 

 



3 

 

N Обект 

БИЛО СТАВА 

Чл. 127, 

ал.1 от 
ЗПФ    

(СБС) 

Чл. 127, 

ал.1 от 
ЗПФ    

(СБС) 

Разходи, които ще бъдат извършени през 2021 

г. 
0 1 084 

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 
материални активи 

0 1 084 

Функция 05: Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

0 1 084 

5201 Придобиване на компютри и хардуер 0 1 084 

 Преносим компютър 0 1 084 

 
Компенсирана промяна по бюджета за 2021 г. на Община Брезник, както 

следва: 
 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
1.Увеличава разходи с 1 084 лв. по функции, дейности, параграфи и 

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

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“  1084 лв. 
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  1084 лв. 

 
2. Намалява разходи с 1 084 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

2.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“  1084 лв. 

§ 10-00 „Издръжка“  1084 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт“  1084 лв. 

 
Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 1 084 лв.  

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

 
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане проект на наредба 

за управление и вътрешен ред в гробищните паркове /гробища/, 
условията и реда за погребения и кремации, ползването и 

благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази 
дейност услуги на територията на Община  Брезник 

 

 Към заседанието се присъединява Ваньо Добринов – стават 10 съветника 
 

Иван Тинков – По време на заседанието на постоянните комисии Милен 
Миленков разясни необходимостта от приемане на наредбата. 

Искам да попитам – Има ли проблем - има брожение сред населението че 
предстои промяна в цената. 

 
Милен Миленков – Има законова процедура за промяна на цената. Трябва да 

се промени Наредбата за цените и услугите, която да се приеме от ОбС. До 
момента няма такова нещо. 
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 Председателят на ОбС чете проекта за решение.Предложения проект   се 

подлага на гласуване.  
 С 10 гласа „за“ ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е  №  372 
 

 На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните 
актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общинският съвет Брезник: 
1. Приема проект на наредба за управление и вътрешен ред в гробищните 

паркове /гробища/, условията и реда за погребения и кремации, 
ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и 

свързаните с тази дейност услуги на територията на Община  Брезник. 
2. Проектът на наредба за управление и вътрешен ред в гробищните 

паркове /гробища/, условията и реда за погребения и кремации, 
ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и 

свързаните с тази дейност услуги на територията на Община  Брезник да 
бъде публикуван на сайта на Община Брезник при спазване на 30-

дневен срок, след което при спазване на ЗНА и на основание настоящето 
решение кметът на община Брезник да внесе докладна записка в ОбС за 

окончателното й приемане. 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за частично 
изменение на ПУП в кв. 22 - терен "за автогара"  по РП на с.Ноевци 

 
Иван Тинков – на съвместното заседание на постоянните комисии беше 

разгледана докладната. Оля Малинова обясни че е постъпило искане за 
закупуване и необходимостта да се извърши процедурата. 

 
 Предложения проект се подлага на гласуване. Поименно гласуване  

 Иван Тинков декларира конфликт на интереси. Чете имената на 
съветниците 

 С 9 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  373 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА , чл. 35 ал. 4 от ЗОС и чл. 134 

ал. 2 т. 6 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. Във връзка с чл. 15 ал. 3 от ЗУТ, на основание чл. 35 ал. 4 от ЗОС и чл. 
24 ал .1 и ал. 5 от НРПУРОИ, дава съгласието си да бъдат придадени 

възмездно 364 кв.м. общински поземлен имот, част от незастроен терен 
„за автогара и битов комбинат“ в кв. 22, участващ в проектен УПИ  I - 

79,76 собственост на Константин Матеев от с.Ноевци 
2. На основание чл. 15 ал. 3 и чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ се задължава кмета 

на Община Брезник да сключи предварителен договор за продажба по 
пазарни цени на горния общински имот. 

3. На основание чл. 35 ал. 4 от ЗОС и чл. 24 ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОИ 
задължава кмета на общината да издаде заповед за изработване на 

частично изменение на ПУП при условията на чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ – 
по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка 

на заинтересованите, с който посочения общински имот се придава към 
проектен УПИ   I - 79,76 кв. 22 по РП на с.Ноевци, собственост на 

Константин Матеев. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Програма за развитие на 

читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2022г 
 

Иван Тинков -  На съвместното заседание на постоянните комисии Мария 
Добревска даде изчерпателни пояснения.Докладната беше допусната до 

днешната сесия. 

 
Иван Тинков – чете проекта за решение. 

Гласува се предложения проект за решение. 
Катя Йорданова декларира конфликт на интереси 

С 9 гласа“за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  374 

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

а 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 

2022г. 
 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне помещение за 
безвъзмездно ползване в сградата на бивша ПГСС Брезник 

 

 
Иван Тинков – На заседанието на постоянните комисии се разгледа 

докладната. Господин Милен Миленков предложи договора да бъде за две 
години, свързано с изтичане на мандата. Подкрепям неговото предложение. 

Знаете, че директора на Центъра за развитие, г-жа Хаджимитова, е пожелала 
да се изкаже. Давам й думата: 

 
Станимира Хаджимитова – директор на ЦРУО – Уважаеми дами и господа, 

радвам се че ни давате възможност да докладваме какво сме свършили. 
Ремонта на помещенията продължи по-дълго. Имаме две стаи. Едната е офис, 

другата стая за обучение. Освен covid и тока ни е проблем. Хиляда сто 
седемдесет и девет млади хора минаха през различни дейности. Петстотин 

осемдесет и седем души преминаха обучения. Единадесет са под менторство. 
Обучения: отглеждане диворастящи билки, отглеждане на култивирани билки, 

пчеларство. 

Благодаря на Росен Огнянов, който предостави земя. Поставихме три кошера. 
Човека който ги отглежда купи още  един. Обзаведохме ги с майки. Първата 

реколта вече е на лице. 
Задълбочено предприемачество, алтернативен туризъм, устойчиво земеделие. 

Мотивационно обучение за амбициране на младите гора. 
 Много сме горди с първото фермерско изложение. Направихме го в деня 

на празника на града в двора на центъра. Припознайте мястото и го 
използвайте. Работете с хората там. 

Мислим за устойчивост. Съжалявам че не можахме да ви заведем до Загреб – 
да създадете контакти. Много сме амбицирани. В момента го разработваме 

като бизнес модел. Добре дошли сте при нас. 
 

 Венета Петрова се присъединява към заседанието. Стават 11 съветника. 
 

Ваньо Добринов – какъв бюджет усвоихте за тези две години? 
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Г-жа Хаджимитова – Само за Брезник за екипа 94500лв. 

 
Ваньо Добринов – питам общо за проекта 

 
Г-жа Хаджимитова – Една голяма сума върнахме заради ОбС Трън 

 

Венета Петрова – След като проекта разполага със средства не може ли да 
заплаща наем? 

 
Г-жа Хаджимитова – Средствата за наем не са толкова големи. Знаете ли 

колко ток плащаме. Няма как да плащаме наем. Много бих се радвала да може 
и повече хора да работят с по-големи заплати. 

 
Росен Огнянов – вие не сте длъжни да се отчитате пред нас. Радваме се че 

има дейности. 
 

Янка Хранова – Нещо за безстопанствените кучета може ли да се предвиди? 
 

Г-жа Хаджимитова -  От третата година отваряме врати. Сега кажете какво 
младежкия център може да направи за вас и за общината? 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 
 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

Иван Тинков чете проекта за решение. 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  375 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 1 т. 7 от Правилника 
за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка  с чл. 39 ал. 4, 
чл. 8 ал. 2 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, и чл. 31 ал. 5 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на ОбС Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласието си за продължаването на сключения договор между 

Община Брезник и Центъра за развитие на устойчиви общности – София, 
за срок от две години, считано от 01.01.2022г, при запазване на 

клаузите, залегнали в него. 
2. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи анекс към 

действащия договор, на основание взетото настоящо решение на ОбС. 
 

Ваньо Добринов -  От името на групата на БСП – гласувахме „за“, поддържаме 
предложението. Въпросите, които задаваме е да сме запознати. 

 
ШЕСТА ТОЧКА: Допусната явна фактическа грешка по процедиране на 

изработване на ПУП с който да се промени предназначението на 
земеделска земя- изоставена орна земя ПИ № 06286.71.20. по КККР на 

гр.Брезник в земя за изграждане на фотоволтаичен парк 
 

Венета Петрова – На съвместното заседание на постоянните комисии  

разгледахме докладната във връзка с явна фактическа грешка в решението за 
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ПУП за фотоволтаичен парк. След станалите дебати стана ясно, че въпроса се 

внася повторно тъй като проектантите са направили забележка защото ОбС е 
упълномощил кмета да издаде заповед. Според тях ОбС трябва да вземе 

решението. 
 

Милен Миленков – юрисконсулт -  Коментирахме на заседанието на 

комисиите. Проекта за решение е  изготвен на база допълнително заявление. 
Грешката е във заявителя. Процедурна е. С решението на ОбС е трябвало да 

има съгласие на ОбС, с което да разреши изготвянето на ПУП. В новия проект 
за решение се предлага и се включва т.2 – разрешава изработване на ПУП.. 

 
Венета Петрова – Не съм допуснала грешка. Така е обсъждано в комисията. 

 
 Гласува се прекратяване на дебатите. 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 
 

 Гласува се предложения проект за решение 
- ОбС одобрява заданието 

- Разрешава изработването на ПУП 
С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  376 

 
 На основание чл. 21 ал.1  т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 
1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изготвяне на проект на ПУП – 

ПРЗ за обект: Фотоволтаичен парк“ за смяна предназначението на 
земеделска земя - ПИ № 06286.71.20 по КККР на гр.Брезник в земя за 

изграждане на фотоволтаичен парк. 
2. Разрешава изработването на проект за ПУП – ПРЗ за обект 

„Фотоволтаичен парк“ за ПИ № 06286.71.20 по КККР на гр.Брезник в 
местността „Шегава“. 

 
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на Радослава Василева 
 

Венета Петрова – Уважаеми господин председател, Дами и господа, До 

Общинския съвет е постъпила молба за отпускане помощ на Радослава 
Василева. Имаше дебати и изказвания на съветници. С 10 гласа „за“ 

допуснахме за разглеждане от днешното заседание. 
 

Иван Тинков – Госпожа Петрова беше изчерпателна. Имате думата за 
предложения. За ваше сведение разполагаме с 1500 лв. до края на годината. 

 
Веселин Крумов – предлагам за двете молби по 300 лв. 

 
Веска Алексова – Тъй като операцията на Радослава не е спешна, предлагам 

да отпуснем 100 лв. 
 

Веселин Крумов – Ние не можем да преценяваме кое е спешно и кое не. 
 

 Гласува се предложението за отпускане на 300 лв. 

 8 гласа „за“, против – 1, въздържали се – 2 
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 Гласува се предложението за 100 лв. -  1 за, 5 против и 3 въздържали 

се. 
 Гласува се предложения проект за решение със сумата от 300 лв. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 

 С 9 гласа „за“ и 2 въздържали се /В.Добринов и В.Алексова/, ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  377 

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

Брезник: 
1. Отпуската сумата от 300 /триста/ лева на Радослава Василева от 

бюджета на ОбС за покриване на част от разходите, необходими да 
лечението й. 

2. Средствата да бъдат взети от № 42-14 – „Обезщетения и помощи по 
решение на ОбС“ 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура 
 

ОСМА ТОЧКА: Отпускане на еднократна помощ на Маргарита Христова 
 

Иван Тинков – Има издаден талон за операция на 1 декември. Предлагам да 

дадем предварително изпълнение на решението. 
 

Веселин Крумов – Предлагам 300 лв. 
 

Ваньо Добринов -  Радетел съм да се дават помощи. Особено на хора които са 
закъсали и са сами. ОбС е затова – да помага на тези хора. Тук става въпрос 

за поставяне на лещи, които ще струват 1400лв. Не за очила. Моето 
предложение е да помогнем и да закупим очила. 

 
Катя Йорданова – Става дума за катаракта.  Лещите са други. 

 
Ваньо Добринов – Това е друго. Подкрепям предложението за 300 лв. 

 
Иван Тинков – чете проекта за решение с точка 4 – предварително 

изпълнение на решението. Гласува се предложения проект за решение със 

сумата от 300 лв. и предварително изпълнение 
 Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  378 

  
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от МСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуската сумата от 300 лв. на Маргарита Петрова от бюджета на ОбС, 
за покриване на част от разходите, необходими за лечението й. 

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

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура 
4. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението на основание 

чл. 60 ал.1 от АПК 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на проект за ЧИ 

на ПУП - улица с ОТ 11-12, по РП на с.Конска, с който да се намали 
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габарита на улицата откъм кв. 12 като уличнорегулационната линия 

откъм кв. 12 да бъде преместена по материализираните на място 
огради и сгради. 

 
Иван Тинков – Колеги, Докладната постъпи вчера. /чете проекта за решение/ 

 

Бойко Седевчов – специалист ТСУ – Настоящата докладна е във връзка с 
получено заявление от собственик на имот с искане да се намали габарита на 

улицата и да се придаде към имота му. Предоставено е предложението. 
Отнася се за улица ОТ 11-12 по РП на с.Конска. Проекта предвижда 

намаляване широчината на улицата на 6 метра. Не е в нарушение на 
разпоредбите на ЗУТ. Улицата е публична общинска собственост. С 

докладната ОбС да везе следното решение: Дава съгласие кмета да извърши 
процедурата. Улицата обхваща парцели от двете страни. Частите да бъдат 

придадени към имотите. 
 

Янка Хранова – къде се намира тази улица. 
 

Бойко Седевчов – за ориентир – това е предпоследната пряка вляво преди 
Аквапарка. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите. 
 С 11 гласа “за“ се прекратяват 

 
Иван Тинков – чете проекта за решение, който се подлага на гласуване. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  379 

  
 На основание чл. 21 ал.1 т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник: 
1. Дава съгласието си кмета на Община Брезник да извърши действията по 

чл. 15 ал. 2 от ЗУТ, като частите от улицата, публична общинска 
собственост в обхвата на ОТ 11-12 по РП на с.Конска да бъдат 

придадени към прилежащите към улицата УПИ. 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващите 
действия по ЗУТ за издаване на предписание за изменение на ПУП 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито в 11,30 часа. 

 
 

 
ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 
 

 
 


