
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 

Брезник, 21.02.2019г 
 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно годишен отчет на кмета на 
Община Брезник за изпълнение на Програмата за управление на Община 

Брезник за мандат 2015-2019г. 

 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №  789 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник 
приема Годишен отчет на кмета на Община Брезник за изпълнене на 

Програмата за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г за 
2018год. 

 
 

 
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Отчет за дейността 

на Общински исторически музей за 2018 година. 
 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №  790 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация Общинският съвет Брезник приема Отчет за 

дейността на Общински исторически музей Брезник за 2018г. 
 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА: Отчет - анализ на дейността на РУ- Брезник при ОДМВР- 
Перник, за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. 

 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №  791 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация Общинският съвет Брезник приема Отчет - анализ 
на дейността на РУ- Брезник при ОДМВР- Перник, за периода 01.01.2018г. до 

31.12.2018г. 
 

 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общински 
План за развитие на младежта в Община Брезник за 2019г 

 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №  792 
 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, приема 

общински План за развитие на младежта в Община Брезник за 2019 г. 
 

 
 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 
община Брезник в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане 

по договор № 14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони" за Проект "Ново изграждане, рехабилитация и 
реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община 

Брезник", сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие". 
 

Поименно гласуване.  
С 13 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е    №  793 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14/07/2/0/00147 от 

08.01.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за 
Проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на 

водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник”, сключен между 

ДФ „Земеделие” и Община Брезник, седалище и адрес на управление гр. 
Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, ул. „Елена Георгиева“ № 16, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000386559, идентификационен номер по ДДС № BG000386559, 
представляван от Васил Михайлов Узунов, Общинският съвет Брезник: 

1. Упълномощава кмета на община Брезник да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” в размер на 53 684,94 лева, (петдесет и три хиляди и 
шестстотин осемдесет и четири лева и 0,94 стотинки) за обезпечаване на 100 

% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № 14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Ново 
изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на 

територията на Община Брезник”, сключен между Община Брезник и ДФ 

„Земеделие”. 
2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 
 

 
ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед 

от община Брезник в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ  ДДС върху 
авансово плащане по договор №14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. по 

подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни 



услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект "Ново 
изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на 

територията на Община Брезник", сключен между Община Брезник и ДФ 
"Земеделие". 

 
Поименно гласуване.  

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №  794 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14/07/2/0/00147 от 

08.01.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за 
Проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на 

водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник”, сключен между 
ДФ „Земеделие” и Община Брезник, седалище и адрес на управление гр. 

Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, ул. „Елена Георгиева“ № 16, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000386559, идентификационен номер по ДДС № BG000386559, 

представляван от Васил Михайлов Узунов, Общинският съвет Брезник: 
1. Упълномощава кмета на община Брезник да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” в размер на 10 736,99 лева, (десет хиляди и седемстотин 

тридесет и шест лева и 0,99 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони” за Проект „Ново изграждане, рехабилитация и 

реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община 
Брезник” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите 
документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 

14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г.и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

 
 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 694, 
по протокол № 11 от 23.08.2018г на ОбС, прието във връзка с възлагане на 

добив на дървесина от горските територии, общинска собственост, на 

основание чл. 12 ал. 1 , във връзка с чл. 10 ал.1 т.1 и чл. 15 ал.3 и 4 от 
наредба за условията и реда за възлагане, изпълнение на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти 

 
Поименно гласуване.  

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №  795 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 12, ал. 1, 
във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 



недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), Общинският съвет 
Брезник: 

I. Променя Решение №694, протокол №11 от 23.08.2018г. на Общински 
съвет- Брезник във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските 

територии , общинска собственост,  на основание  чл. 12, ал. 1, във връзка с 
чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от (НУРВИДГТДОСПДНГП), в частта за  

 
ОБЕКТ №43 

 

   
отдел/ 

подот

дел землище имот № 

дърве

сен 

вид 

Стоя

ща Дърва 

Лежа

ща 

Ед.це
на,без 

ДДС за 
пл. куб.м 

Обща 
стойност  

в лева 
без ДДС 

43-м Завала 108.1 гбр 8 8 8 35.00 280.00 

кл 1 1 1 35.00 35.00 

43-н Завала 107.1 бк 1 1 1 35.00 35.00 

гбр 24 23 23 35.00 805.00 

кл 4 4 4 35.00 140.00 

43-п Завала 105.1 бк 103 92 92 35.00 3220.00 

гбр 40 38 38 35.00 1330.00 

трп 3 3 3 35.00 105.00 

лс 2 2 2 35.00 70.00 

43-р Завала 102.84 гбр 83 78 78 35.00 2730.00 

бк 16 13 13 35.00 455.00 

кл 2 2 2 35.00 70.00 

мждр 6 4 4 35.00 140.00 

43-с Завала 104.1 бк 53 46 46 35.00 1610.00 

кр 2 1 1 35.00 35.00 

трп 6 6 6 35.00 210.00 

лс 10 10 10 35.00 350.00 

всичко 364 332 332  11 620.00 

 
Гаранция за участие (5%)- 581.00 лева. 

II. Дава съгласие Община Брезник да проведе процедура по възлагане 
на добив на дървесина в обекти на територията на Община Брезник чрез 

провеждане на таен търг . 

 
 

 
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2019г 
 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №  796 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезник одобрява промяната в 
поименния списък за капиталови разходи през 2019 г., както следва:  

 



N Обект 

БИЛО СТАВА 

Чл. 127, 
ал.1 от ЗПФ 

(СБС) 

Чл. 127, 
ал.1 от ЗПФ 

(СБС) 

Разходи, които ще бъдат извършени 

през 2019 г. 
0 18 000 

Параграф 5200: Придобиване на 
дълготрайни материални активи 

0 18 000 

Функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда“ 

0 18 000 

5204 Придобиване на транспортни 
средства 

0 18 000 

 Таварен автомобил 0 18 000 

 

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 18 000 лв.  

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

Компенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Община Брезник е 
както следва: 

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

подпараграфи, както следва: 
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“ 
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“  
§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 18 000 лв. 

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ 18 000 лв. 
2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ 
Дейност 998 „Резерв“  18 000 лв. 

 
 

 
ДЕВЕТА 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    №  797 
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 Глава първа 
Общи положения 

§1. Изменя изречение второ в чл. 5, ал.(1) като текста в него става: 
„Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението 



на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 

В раздел VII 
Данък върху таксиметров превоз на пътници 

§2. В чл.64, текста се изменя така: 
Ал.(1) „Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата 
година се определя по следната формула: 

 
  ГДТПП x БМ   

Д

ДТГ = 

__________________

____ 

, където 

  12   

 
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на 

пътници по чл. 61; 
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи 

на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници. 

 
Ал.(2) Когато действието на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, 
от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена 

по следната формула: 

 
  ПДТПП x ОМ   

НВДТ
ПП = 

__________________
____ 

, където 

  БМ   
 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров 
превоз на пътници за текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за 
срока, за който е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и 
е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи 

месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров 

превоз на пътници.“ 
 

2. 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. 
 

 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на маркиране на 
дървета в имоти, общинска собственост и ползването на дървесина чрез 

продажба на стояща дървесина на корен 
Поименно гласуване. 



С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №  798 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл.80, ал. 2, т. 2 и ал.8  от  ППЗГ и на 
основание чл.65, ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за възлагане и 

изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти( 

НУРВИДГТДОСПДНГП ) Общинският съвет Брезник: 
 

1. Възлага на регистриран лесовъд да маркира дърветата. 
2. Провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на стояща 

дървесина на корен в имоти, съгласно ЛУП на Горскостопански план на 

общински гори-Община Брезник стопанство-Брезник; както следва: 
 

 О
т
д
е
л
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о
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е
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3. Продажбата да се извърши при начална цена на плътен кубик 

дървесина: 
 

 

Категории 

  
Община  Брезник 

лв./м3 

1 2 

ИГЛОЛИСТ

НИ ДЪРВЕТА   

ЕДРА 50 

средна 17 

дребна 17 

дърва 15 

вършина 0 

 

4. Определя комисия в състав: 
Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет; 

и членове:1. Милен Георгиев Миленков  – гл. юрисконсулт; 
2. Оля Малинова Стоянова  - директор на дирекция ОСПО и ХД; 

3. Борислав Григоров Стоянов     -  общински съветник; 
4. Иванка Василева Михайлова  -  мл.експерт „Земеделие и гори”; 

5. Изабела Цветанова Иванова - мл.експерт ; 
6. Кмет и кметски наместници по села: Ребро, Конска и Режанци; 

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – ст. експерт и Ваньо 
Добринов Колев – общински съветник 

5. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата за 

продажба на стояща дървесина на корен и сключване на договор със 
спечелилия търга.  

 
 

 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно извършване на 

основен ремонт на покрив във връзка със сключен договор за наем № 202 



между Община Брезник и съюза на евангелските петдесятни църкви в 
България за имот: бивш магазин в кв. "Могилица" град Брезник 

 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №  799 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет 
Брезник:  

1. Признава направените разходи за основен ремонт на покрив на 
сграда с идентификатор 06286.501.495.1 по КК и КР на гр. Брезник, кв. 

„Могилица”, отдадена под наем с Договор № 202 на Съюза на евангелските 

петдесятни църкви в България на стойност 1435,40 лв.  
2. Разходите да бъдат приспаднати от месечния наем. 

 
 

 
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел 
възстановяването й на наследниците на Григор Стоилков Савов 

 
Поименно гласуване  

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №  800 

 
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. №5800-19/06.02.2019г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник:  
 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 
реални граници в землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост 

на Григор Стоилков Савов. 
– Поземлен имот с идентификатор 03099.22.28 с площ от 6,119 дка, 

представляващ нива, пета категория в местност „Душин дол/ Росуля", стар 
идентификатор 03099.22.22, номер на предходен план 022028, общинска 

собственост. 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме 

последващите съгласно Закона действия. 
 

 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел 
възстановяването й на наследниците на Стоилко Савов Колешанов 

 
Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №  801 

 
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. №5800-20/06.02.2019г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник:  

 



1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 
реални граници в землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост 

на Стоилко Савов Колешанов. 
– Поземлен имот с идентификатор 03099.2.110 с площ от 37,999 дка, 

представляващ нива, в местност „Милошовец", образуван от поземлен имот с 
идентификатор 03099.2.9, общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме 
последващите съгласно Закона действия. 

 
 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването 

й на наследниците на Найден Горянов Стоянов 
 

Поименно гласуване. 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №  802 
 

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. .№5800-12/01.02.2019г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари 

реални граници в землището на  село Велковци, община Брезник, 
собственост на Найден Горянов Стоянов. 

– поземлен имот с идентификатор № 10548.54.102 с площ от 5.015 дка, 

представляващ нива в местност „Извор/ Кръст", образуван от поземлен имот 
с идентификатор № 10548.54.43, общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме 
последващите съгласно Закона действия. 

 
 

 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването 
й на наследниците на Евдокия Костадинова 

 
Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №  803 

 

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. .№5800-13/01.02.2019г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари 

реални граници в землището на  село Велковци, община Брезник, 
собственост на Евдокия Костадинова. 

– поземлен имот с идентификатор № 10548.76.15 с площ от 0.647 дка, 

представляващ зеленчукова градина в местност „Блато/ Пали лула", 

образуван от поземлен имот с идентификатор № 10548.76.2, общинска 
собственост. 

 



2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме 
последващите съгласно Закона действия. 

 
 

 
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  относно оценка  и продажба 

на товарен автомобил ИВЕКО ТУРБО ДЕЙЛИ. 
 

Поименно гласуване. 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №  804 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1,и ал.2, чл.  34, ал. 
4, чл. 35 от ЗОС, чл.20 ал.1, чл. 21, ал. 2 т.1, чл.36 ал.1 т.7 и ал.2 във 

връзка с чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. 
Брезник, 

I. Дава съгласието си за продажба на товарен автомобил  ИВЕКО ТУРБО 
ДЕЙЛИ - дизел, с Р№ РК5042АХ, с идентификационен номер на 

превозното средство ZCFC3570002921585 и номер на двигателя 
814027R27821180817, чрез публичен търг с явно наддаване. 

II.Утвърждава пазарната оценка на посочения товарен автомобил. 
Начална тръжна цена 4 800 лв. без ДДС. 

III.Определя комисия в състав: 
 

Председател: Иван Димитров Бъчваров; 
и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт; 

2. Оля Малинова Стоянова  – директор на дирекция; 

3. Лилия Руменова Чернева – мл. експерт; 
4. Ваньо Добринов Колев - общински съветник и 

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – ст.експерт и Виолета 
Иванова Младенова – общински съветник. 

ІV. Упълномощава Кмета на общината да проведе търг и да сключи 
договор за продажба със спечелилия търга, след провеждане на процедура. 

 
 

 
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение 

за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 
„Водоснабдяване” ЕООД – Брезник. 

 
Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №  805 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване 
на търговски дружества с общинско имущество и реда за упражняване на 

правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, 
Общинският съвет Брезник: 

І. Открива процедура за провеждане на конкурс. 
 Конкурсът се провежда на три етапа:  

а/ проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания;  



б/ представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското 
дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в 

съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;  
в/ интервю с кандидатите. 

Конкурсът съдържа: 
1. Предмет на конкурса: възлагане на управление на „Водоснабдяване” 

ЕООД гр. Брезник; 
2. Минимални специфични изисквания към кандидатите:  

а/ минимални 
- да има техническо образование - магистър; 

- управленски трудов стаж – над 5 години. 

б/ специфични 
- познания по дейността на дружеството; 

- познаване на нормативните документи в областта на „ВиК” услугите; 
- познания по Търговския закон; 

- да имат компютърни умения; 
- способност за работа в екип. 

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени: 
а/ заявление; 

б/ СВИ; 
в/ нотариално заверено копие от диплома за завършено висше 

техническо образование; 
г/ документ за трудов стаж; 

д/ декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява 
търговска дейност; 

е/ копие от документ за допълнителна квалификация и правоспособност  

 
Документите се подават в деловодството на Община Брезник в срок до 14 

дни след публикуването на обявата. 
4. Бизнес-задача на търговското дружество за целия срок на договора за 

управление, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството за 
периода 2019 г.-2022 г,: 

- рентабилност (печалба към производствените разходи); 
- печалба; 

- обем на продажбите; 
- използване на съоръженията; 

- поддържане на определен брой работни места; 
- инвестиции; 

- предоставяне на ВиК услуги, отговарящи на показателите за качество 
на поносими цени, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги. 

5. Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите: 
- степен на реална приложимост на бизнес-програмата; 

- съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на 
дружеството; 

- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба; 
- логическа структура на бизнес-програмата с нормативната уредба. 

ІІ. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в 
състав: 

1. Иван Димитров Бъчваров - зам. кмет; 
2. Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция; 

3. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт; 
4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС; 



5. Виолета Иванова Младенова – общински съветник; 
6. Силвия Евтимова – представител на „Водоснабдяване” ЕООД. 

Резервен член – Десислава Стоилова – общински съветник 
ІІІ. Определя за председател на комисията: 

Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет. 
ІV. В седем дневен срок от влизане в сила решението, председателят на 

ОбС. публикува обявата в един регионален вестник. 
V. Упълномощава кмета на Общината да организира провеждането на 

конкурса съгласно Наредбата за реда за учредяване търговски дружества с 
общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община 

Брезник в търговските дружества. 

VІ. С анекс кметът на Общината да удължи срока на договора с 
досегашния управител до сключване на договор с новия управител на 

дружеството.  
 

 
 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка по молба за отпускане на 
еднократна финансова помощ от Иванка Пендева 

 
Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №  806 

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

Брезник: 

1. Отпуска сумата от 200 лв. на Иванка Петрова Пендева от бюджета на 
Общински съвет за покриване на част от разходите, необходими за  

закупуване на лекарства. 
2. Средствата да бъдат взети от §42-14 - Обезщетения и помощи по 

решение на ОбС. 
3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата 

процедура. 
 

 
 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на 
проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението земеделска земя - ПИ № 

06286.72.47 за обособяване на УПИ ІV-72.47 - за производствени, складови 
дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 па РП на гр.Брезник за 

нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин 

камък" в землището на град Брезник. 
 

С 11 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е    №  807 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА  и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, 
Общинският съвет Брезник: 

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПРЗ /план за 
регулация и застрояване/ за ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ УПИ -72.47 – за  

производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 



по РП на гр. Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер 
на находище „Милин камък”, в землището на град Брезник. 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обет: 
ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ ІV-72.47, кв. 129 по РП на град Брезник. 

 
 

 
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за 

ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя ПИ №  
06286.72.38, 06286.72.44 за обособяване на УПИ ІІІ-72.38, 72.44 - за 

производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 

по РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на 
находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник 

 
С 11 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е    №  808 

 
На основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, 

Общинският съвет Брезник: 
1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПРЗ /план за 

регулация и застрояване/ за ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ УПИ ІІІ-72.38, 72.44 – за 
производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 

по РП на гр. Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер 
на находище „Милин камък” в землището на град Брезник. 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за 

обект: ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ-ІІІ-72.38, 72.44 кв. 129 по РП на град 
Брезник. 

 
 

 
ПРОТОКОЛИСТ:   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/М.Христова/   /Виолета Младенова/ 


