ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

–

БРЕЗНИК
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№ 17
Гр.Брезник, 13.12.2018 г.
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци
Поименно гласуване.
С 13 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 754
На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и
в съответствие
разпоредбите на чл. 26 от ЗНА , Общинският съвет Брезник:
1. Утвърждава проект за изменение на Наредбата за местни данъци, който
да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването
му, както следва:
В раздел I
Данък върху недвижимите имоти
§1. В чл. 7, ал.(1) думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с
„поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”.
§2. В чл.9 след думите „вещно право” се добавя „на ползване”.
§3. Създава нов чл.12 а. със следното съдържание: Ал.(1) За
новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът
уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождение
на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък
върху недвижимите имоти.
Ал.(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за
новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда
на Закона за устройство на тери- торията. Необходимите данни за
определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни
обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя
на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец,
определен от министъра на финансите.
Ал.(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за
имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или
безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.“;
Ал.(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено
вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават
информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение
при определяне на данъка.
Ал.(5) При преустройство и при промяна на предназначението на
съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при
промяна на друго обстоятелство , което има значение за определяне на

данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока
на ал.1.
Ал.(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал.1 се
подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай, че не е подадена декларация
по ал.1 от наследниците или заветниците, след изтичане на срока по чл. 32
от ЗМДТ, служителят по чл.5, ал.1 образува партида за наследения
недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра
на населението.
Ал.(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател ,
ползва останалите съсобственици или ползватели.
Ал.(8) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от
началото на месеца, следващ месеца , през който са завършени.
§4. Изменя чл. 15 като текста в него става ал.1 и създава нова ал.2 със
следното съдържание: „За жилищни имоти, включени в Списъка на
курортите
в РБългария, приет с Решене № 153/24.02.2012 г. на
Министерския съвет, които за съответната година не са основно жилище на
данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани
като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма данък
недвижими имоти е в размер на 4,5 на хиляда.“
§5. В чл. 19 създава нова ал.3 със следното съдържание „В случай че е
установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията
по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл.12 се дължи в пълен
размер за всяко от жилищата и за периода , в който едновременно са
декларирани като основни жилища.“
В раздел II
Данък върху наследствата
§ 6. Изменя чл.30 като текста в него става ал.1 и създава нова ал.2 със
следното съдържание: „На основата на данъчната оценка, послужила за
определяне на данъка по ал.1, служителят в общинската администрация
определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или
заветник.“
В раздел III
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
§ 7. В чл. 37 ал.(2) последното изречение от текста се заличава.
В раздел V
Патентен данък
§ 8. В текстовете на чл. 51 и чл. 52 навсякъде думите „раздел V“ се заменят
с думите „раздел VI“.
§9. В Приложение № 2 към чл. 56 от Наредбата за местни данъци т. 21 – се
отменя.
В Раздел IV
Данък върху превозните средства
§10. В чл. 40, ал.(1) текста се изменя така:
Ал.(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни

средства, подържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
Създават се нови алинеи (2), (3) и (4) със следното съдържание:
Ал.(2) Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на
общините
Ал.(3) Алинея (1) не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
З. собствениците на пътно превозно средство нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната;
4.са налице основания за освобождаване от данък;
Ал.(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по
ал.1, декларират пред общината по постоянен адрес, съответно седалище
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозни средства, които не са регистрирани за
движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата за
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по
наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.
§11. В чл.41,ал. (1) текста се изменя така:
За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не
повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен
и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК × ЕК, където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от
3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в
зависимост от годината на производство на автомобила, по следната
формула:
ИмК = СkW × Кгп, където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на
данъка в следните граници:
а) до 55 kW включително – 0.34 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1.23 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2.10 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в
следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на
производство
Коефициент
Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент се определя в следните граници:
Екологична категорияКоефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
„Евро 3“ 1,00
„Евро 4“ 0,80
„Евро 5“ 0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40
Ал.(2) думите „ леки автомобили „ се заменят с” леки и товарни автомобили
с техническа допустима маса не повече от 3,5 т.”
Ал.(6) текста се заменя с: Данъкът на товарен автомобил с технически
допустима маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. е в размер на 10 лв. за
всеки започнати 750 кг. товароносимост.
§12. чл. 45, ал. (1) се отменя.
В ал.(2) текста се изменя така: За мотопеди и мотоциклети с мощност на
двигателя до 74 кW включително, и съответстващи на екологична категория
„Евро 4” данъка се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на
екологични категории, по-високи от „Евро 4” – 60 на сто намаление от
определения по чл. 55, ал.3 данък.
В ал.(3) текста се изменя така: „За автобусите, товарните автомобили, с
технически допустима максимална маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и
седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория
„Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите
на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл.
55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“.
В ал.(4) текста се изменя така: „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма
данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се
приема, че превозното средство е без екологична категория.“
§13. В чл.47 думите „чл.54, ал.2“ се заменят с думите „чл. 54, ал.5“.
§14. В Преходните и заключителни разпоредби се добавя § 8. Общинският
съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31
януари 2019 г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за
2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и
коригиращите коефициенти , определени в чл. 55, ал.1 от ЗМДТ.
1.

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

предложения проекта за изменение на Наредбата за местни данъци да бъде
внесен за утвърждаване от Общински съвет.
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Допълнение и изменение на
Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно
ЗМДТ
Поименно гласуване.
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

755

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 ал. 1 и ал. 3 т. 2 от
ЗМДТ, в съответтсвие с разпоредбите на чл. 26 от ЗНА и чл. 66 ал. 2 от АПК,
Общинсият съвет Брезник окончателно утвърждава Приложение № 1 /към
чл. 5 ал. 3 от наредбата за ОМТЦУ/ - План-сметка за услугите по
сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортиране по делата за
третирането им, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване за 2019г.
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за
придобиване, претежаване и отглеждане на селскостопански животни,
червени калифорнийски червеи /ЧКЧ/, охлюви и пчелни семейства на
територията на Община Брезник
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

756

На основание чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански
животни, червени калифорнийски червеи /ЧКЧ/, охлюви и пчелни семейства
на териториата на Община Брезник.
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на Общинска
програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Брезник с
период на действие 2018-2020г, неразделна част от Общинска програма за
опазване на околната среда с период на действие 2018-2020г
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

757

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52 ал. 1 и ал. 2 от ЗУО и чл. 79 ал.
1 и ал. 2 от ЗООС, Общинският съвет Брезник:
1. Приема актуализирана Общинска програма за управление на дейностите
по отпадъците на Община Брезник с период на действие 2018-2020 год.
2. Приема актуализирана Общинска програма за опазване на околната
среда с период на действие 2018-2020год.
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект за
финансиране по проект "Красива България" с проектно предложение

"Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ
"Васил Левски" гр.Брезник, ПИ 06286.501.426 гр.Брезник, Община Брезник.
Поименно гласуване.
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

758

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 94 ал. 4 от Закона
за публичните финанси, Общинският съвет Брезник:
1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно
предложение „Преустройство с промяна на предназначението и пристройка
към част от СУ „Васил Левски” гр.Брезник, ПИ 06286.501.426, гр.Брезник,
Община
Брезник”
по
мярка
02
„Подобряване
на
социалната
инфраструктура” по Проект „Красива България”.
2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да
подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за
подготовка на проектното предложение.
3. Осигурява финансови средства в размер на 130 000 лв. с ДДС в параграф
5200 – Придобиване на дълготрайни материални активи, във функция
„Образование”
дейност
322
–
неспециализирани
училища,
без
професионални гимназии.
ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно участие и членство на Община
Брезник в организация за управление на Софийски туристически район
Поименно грасуване.
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

759

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15, чл. 20 и чл. 17 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 22 и чл. 24 от Закона за туризма, Общинският съвет
Брезник:
1. Дава съгласието си за участие на Община Брезник в Учредителния
комитет за учредяване на Организация за управление на софийски
туристически район.
2. Дава съгласието си за участие и членство на Община Брезник в
Организация за управление на Софийски туристически район.
3. Упълномощава Мария Асенова Добревска – зам.кмет на община Брезник,
да представлява Община Брезник в организация за управление на
Софийски туристически район.
СЕДМА 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
Поименно гласуване.
С 13 гласа „ЗА” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

760

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, 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.
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя
от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на наследниците
на Владимир и Йосиф Модеви Белеви
Поименно гласуване
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

761

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-251/12.11.2018г. от ОСЗ гр.
Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални
граници в землището на
с. Арзан, община Брезник, собственост на
Владимир и Йосиф Модеви Белеви .
–Имот с №002033 с площ от 2,105 дка, представляващ ливада, осма
категория в местност „Пеина падина/ Валодер", образуван от имот с №
002030, общинска собственост.
–Имот с №004034 с площ от 3,135 дка, представляващ пасище, мера ,
девета категория, местност „Котевица/Бик.падина", образуван от имот с №
004022, общинска собственост.
–Имот с №014065 с площ от 2,675 дка, представляващ ливада, осма
категория в местност „Прибой/ Търница", образуван от имот с № 014020,
общинска собственост.
–Имот с №018067 с площ от 5,897 дка, представляващ пасище, мера, шеста
категория в местност „ Дома/ Петров камък", образуван от имот с №018066,
общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите
съгласно Закона действия.
ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска
земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на
наследниците на Ефросимка Зарчева Войнова
Поименно гласуване.
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

762

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-250/12.11.2018г. от ОСЗ гр.
Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални
граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на
Ефросимка Зарчева Войнова.
–Имот с №057019 с площ от 2,655 дка, представляващ ливада, девета
категория в местност „Друм", образуван от имот с № 057013, общинска
собственост.
–Имот с №035016 с площ от 2,144 дка, представляващ нива , пета
категория, местност „Старо село/Лука", образуван от имот с № 035011,
общинска собственост.
–Имот с №058040 с площ от 1,352 дка, представляващ нива, седма
категория в местност „Мост/Друм", образуван от имот с № 058003, общинска
собственост.
–Имот с №020018 с площ от 9,003 дка, представляващ изоставена нива,
девета категория в местност „Дълб. Дол/Бабин дел", образуван от имот с
№020010, общинска собственост.
–Имот с №020017 с площ от 3,128 дка, представляващ изоставена нива,
девета категория в местност „Гол.връх/ Бабин дел", образуван от имот с №
020016, общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите
съгласно Закона действия.
ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска
земя от ОПФ в землището на с.Режанци, с цел възстановяването й на
наследниците на Андон Стефанов Фильов
Поименно гласуване.
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

763

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-568/04.12.2018г. от ОСЗ гр.
Брезник, общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални
граници в землището на с. Режанци, община Брезник, собственост на Андон
Стефанов Фильов.
–Поземлен имот с проектен №17796.32.381 с площ от 2,004 дка,
представляващ ливада, в местност „Ливаге/ Горна падина", образуван от
съществуващ поземлен имот с № 17796.32.135, общинска собственост,
предоставен на общината като имот с № 036007
-Поземлен имот с проектен №17796.32.382 с площ от 0,898 дка,
представляващ ливада, местност „Балабан/Горна падина", образуван от
съществуващ поземлен имот с № 17796.32.135, общинска собственост,
предоставен на общината като имот с № 036007.

– Поземлен имот с проектен №17796.32.383 с площ от 0,845 дка,
представляващ ливада, в местност „Падина/ Горна падина", образуван от
съществуващ поземлен имот с № 17796.32.135, общинска собственост,
предоставен на общината като имот с № 036007.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите
съгласно Закона действия.
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването
й на наследниците на Андон Стефанов Фильов
Поименно гласуване.
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

764

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №9400-3277/04.12.2018г. от ОСЗ гр.
Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални
граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Андон
Стефанов Фильов.
– Поземлен имот с проектен №65084.27.130 с площ от 4,303 дка,
представляващ нива, в местност „Чука/Мала чука", образуван от
съществуващ поземлен имот с № 65084.27.21, общинска собственост.
– Поземлен имот с проектен № 65084.58.95 с площ от 2,439 дка,
представляващ
нива,
местност
„Блато/Милошовец",
образуван
от
съществуващ поземлен имот с № 65084.58.15, общинска собственост.
– Поземлен имот с проектен № 65084.58.96 с площ от 4,005 дка,
представляващ нива, в местност „Блато/Милошовец", образуван от
съществуващ поземлен имот с № 65084.58.16, общинска собственост.
– Поземлен имот с проектен №65084.58.97 с площ от 1,760 дка,
представляващ нива, в местност „Блато/Милошовец", образуван от
съществуващ поземлен имот с №65084.58.16, общинска собственост.
– Поземлен имот с проектен №65084.58.98 с площ от 2,906 дка,
представляващ нива, в местност „Милошовец", образуван от съществуващ
поземлен имот с № 65084.58.16, общинска собственост.
- Поземлен имот с проектен № 65084.58.100 с площ 5,061 дка,
представляващ нива в местност „Локва/Шопка“, образуван от съществуващ
поземлен имот с № 65084.58.59, общинска собственост.
- Поземлен имот с проектен № 65084.58.102 с площ 3,186 дка,
преставляващ нива в местност „Дълга ливада/Шопка“, образуван от
съществуващ поземлен имот с № 65084.58.59, общинска собственост.
- Поземлен имот с проектен № 65084.58.103 с площ 2,623 дка.,
представляващ нива в местност „Шопка“, образуван от съществуващ
поземлен имот с № 65084.58.58, общинска собственост

- Поземлен имот с проектен № 65084.58.104 с площ 2,633 дка.,
представляващ нива в местност „Широко поле/Шопка“, образуван от
съществуващ поземлен имот № 65084.58.58, общинска собственост
- Поземлен имот с проектен № 65084.60.149 с площ 2,279 дка.,
представляващ нива в местност „Бегновско/Бутроинци“, образуван от
съществуващ поземлен имот № 65084.60.137, общинска собственост.
- Поземлен имот с проектен № 65084.64.87 с площ 3,065 дка.,
представляващ
нива
в
местност
„Сарай/Върбица“,
образуван
от
съществуващ поземлен имот № 65084.64.38, общинска собственост
- Поземлен имот с проектен № 65084.64.89 с площ 7,459 дка.,
представляващ нива в местност „Осое/Върбица“, образуван от съществуващ
поземелен имот № 65084.64.82, общинска собственост.
- Поземлен имот с проектен № 65084.64.90 с площ 0,534 дка.,
представляващ нива в местност „Върбица“, образуван от съществуващ
поземлен имот № 65084.64.61, общинска собственост.
- Поземлен имот с проектен № 65084.64.91 с площ 5,430 дка.,
представляващ нива в местност „Върбица“, образуван от съществуващ
поземлен имот № 65084.64.61, общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите
съгласно Закона действия.
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й
на наследниците на Иван Ангелинов Монев
Поименно гласуване
С13 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 765
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-272/11.12.2018г. от ОСЗ гр.
Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални
граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Иван
Ангелинов Монев.
- Имот с №047023 с площ от 2,405 дка, представляващ нива, седма
категория в местност „Колище/Падина", образуван от имот с № 047021,
общинска собственост.
– Имот с №047022 с площ от 3,265 дка, представляващ нива , седма
категория, местност „Колище/Падина", образуван от имот с № 047021,
общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите
съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков – председател на
ПК по нормативна уредба, законност и опазване на обществения ред
относно проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване и
поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността
на движението на територията на Община Брезник
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

766

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 Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет –
Брезник:
1. Приема Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване
и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезник:
§1.Изменя ал.2 на чл.60, като думите в текста „15 лева“ се заменят с думите
„10 лева“.
2. Проекта на наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за
осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезник да бъде
публикуван на сайта на община Брезник при спазване на 30 дневния срок,
след което при спазване на ЗНА и на основание настоящето решение,
Председателя на ПК по нормативна уредба, законност и спазване на
обществения ред към ОбС Брезник, да внесе докладната записка в
Общински съвет – Брезник за разглеждане.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Недостиг на средства
по бюджета за 2018г на Общински исторически музей и Център за социални
услуги от резидентен тип - Община Брезник
Поименно гласуване.
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

767

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общинският съвет Брезник:
І. Одобрява промяна по бюджета на Община Брезник за 2018 г., както следва:
1. МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ
1.По бюджета на Общинска администрация
1.1. Намалява бюджетните взаимоотношения, трансфери с 6 000 лв. по
параграфи
и подпарарафи,както следва:
§ 61-00 „Трансфери между бюджети“
лв.

6 000

§61-09 „вътрешни трансфери в системата на
първостепенния разпоредител“

6 000 лв.

1.2. Намалява разходите с 6 000 лв.по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи, както следва:
Функция

ІХ „Разходи неквалифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“
§00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 6 000 лв.
2. По бюджета на Общински исторически музей
Дейност 740 Музеи,художествени галерии,паметници на културата
и етнографски комплекси с местен характер
2.1. Увеличава бюджетните взаимоотношения,трансфери с 1 000
лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 61-00 „Трансфери между бюджети“
лв.
§61-09 „вътрешни трансфери
разпоредител“
1 000 лв.

в

1 000

системата

на

първостепенния

2.2. Увеличава разходите с 1 000 лв.,по функции,дейности,
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 Издръжка
§§10-16„ вода,горива,ел.енергия“
§§10-20„разходи за външни услуги“

1 000 лв.
500 лв.
500 лв.

3.По бюджета на Център за социални услуги от резидентен типОбщина Брезник
11. Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи
Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип
3.1. Увеличава бюджетните взаимоотношения,трансфери с 5 000
лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 61-00 „Трансфери между бюджети“
лв.

5 000

§61-09 „вътрешни трансфери в системата на
първостепенния разпоредител“

5 000 лв.

3.2. Увеличава разходите с 5 000 лв.,по
функции,дейности,параграфи и подпараграфи, както следва:
§01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
и служебни правоотношения“

2 900 лв.

§§ 01-01“заплати и възнаграждения на персонала,нает по ТП“
2900 лв.
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 2 100
лв.
§§ 05-51„осигурителни вноски от работодатели за ДОО“

1 300 лв.

§§ 05-60„ ЗОВ от работодатели“

800 лв.

3.1. Увеличава бюджетните взаимоотношения,трансфери с 5 000
лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 61-00 „Трансфери между бюджети“

5 000 лв.

§61-09 „вътрешни трансфери в системата на
първостепенния разпоредител“

5 000 лв.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата
процедура по извършване на промяната по бюджета на Община
Брезник.
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разкриване на нова
социална услуга "Център за обществена подкрепа" /ЦОП/ в Община Брезник
Поименно гласуване
С 13 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

768

На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от
Закона за социалното подпомагане, чл. 36 ал. 2 т. 8 и чл. 36в ал. 1 т.1, ал.
2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
Общинският съвет Брезник:
1. Дава съгласие за разкриване на нова социална услуга –„Център за
обществена подкрепа”
/ЦОП/ като делегирана държавна дейност, с
капацитет 20 места.
2. Новата услуга да ползва помещение в бившата общинска болница в град
Брезник, с адрес: ул. „Владо Радославов” № 29, която е публична общинска
собственост с издаден акт № 1466/06.06.2012г.
3. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни всички процедури,
произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на „Център за обществена
подкрепа” /ЦОП/.

ПРОТОКОЛИСТ:
/Л.Любомирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Виолета Младенова/

