
 

 

 

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 
№  4 

Гр.Брезник, 20.12.2019г 
 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект за 

финансиране по проект "Красива България" с проектно предложение 
"Сградна газова инсталация на компресиран природен газ на СУ "Васил 

Левски" 
 

Поименно гласуване  
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №25 
 

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, Общински съвет Брезник:  
 

1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно 
предложение “Сградна газова инсталация на компресиран природен газ на 

СУ „Васил Левски“, гр.Брезник”, по Мярка 02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура” по Проект „Красива България” 

2. Упълномощава Васил Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише 
необходимите документи и извърши   процедурите за подготовка на 

проектното предложение. 
3. Осигурява финансови средства в размер на 61 000 лв. с ДДС в 

параграф 5200 – Придобиване на дълготрайни материални активи, във 
функция „Образование”, дейност 322 Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии. 
 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПЗ на 
земеделска земя - стопански двор, девета категория, ПИ № 52324.68.36 по 

КККР на землището на с.Ноевци, Община Брезник, собственост на 
"ПЕЛЕТИНА" ООД във връзка с изискванията на чл. 124а, ЗА ПРОМЯАНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ИМОТА 
НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА - Пп /предимно производствена/ 

 
 

С 11 гласа „за“ и 1 въздържал се /В.Добринов/, ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №26 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 и ал. 5, във 
връзка с чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. Одобрява здание за проектиране на ПУП – план за застрояване на ПИ 

№ 52324.68.36 по КККР на с. Ноевци, Община Брезник с площ 1761 



 

 

кв.м. за промяна на предназначението на земеделска земя – стопански 

двор, девета категория в земя за изграждане на цех за производство 
на пелети от биомаса 

2. Дава съгласие да бъде изработен ПУП – план за застрояване на ПИ № 

52324.68.36 с площ до 1761 кв.м. по  КККР на с.Ноевци, Община 
Брезник за обособяване на урбанизиран терен за изграждане на цех 

за производство на пелети от биомаса, устройствена зона Пп. 
3. Проектът за ПУП-ПЗ да се съгласува с ЧЕЗ ЕРР – Перник и ВиК ООД, 

относно възможностите за захранване с вода и ел.енергия, или са 
представят доказателства, че ел.енергия и питейна вода са осигурени. 

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане 
и за сметка на заинтересуваните лица. 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Годишен план за 
ползване на дървесина на Община Брезник за 2020г. 

 
Поименно гласуване  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №27 
 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл.80, ал. 2, т.3 и ал.8  от  
ППЗГ и на основание чл.7, ал.1 и 4 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. Приема „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 

2020г.”           
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме процедури за ползване на 

дървесината по „Годишен план за ползване на дървесина на Община 
Брезник за 2020г.”   

3. Да се публикува на интернет страницата на Община Брезник  „Годишен 
план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2020г.”   

 

 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 
продажба на придаваем имот в с.Билинци и сключване на договор за 

продажба. 
 

 
Поименно гласуване 

 
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №28 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 

41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 

от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:  



 

 

 

1. Утвърждава  пазарната оценка на незастроен общински имот, 
участващ в УПИ V-40, кв. 7 по РП на с. Билинци, с площ от 120 кв.м., на 

стойност 601.00 лв. (шестстотин и един лева ) - 5.01 лв. на кв.м.  Сумата се 

облага с ДДС. 
2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за 

посочения имот.  
 

 
 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  утвърждаване на еднократен 
размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на отклонение 

от техническата инфраструктура 
 

 
Поименно гласуване  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №29 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 
и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с 

чл.192 до чл. 194 от ЗУТ, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутните на 
енергийните обекти  Общинският съвет гр. Брезник:  

1. Дава съгласие да бъде безсрочно учредено в полза на  „ТРЕЙС 
РИСОРСИЗ” ЕООД, ЕИК 175085154, представлявано от Атанас Тасмов -

Управител, с адрес на управление -  гр. София, р-н Витоша, бул. „България” 
№102 право на прокарване на трасе и сервитут на  промишлено 

водоснабдяване от ПИ 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник, през ПИ с 
идентификатори:  06286.49.70; 06286.49.66; 06286.39.21; 06286.38.59; 

06286.38.60; 06286.501.1639; 06286.501.1650; 06286.501.1655; 
06286.501.1656; 06286.501.1651; 06286.59.25; 06286.59.14; 06286.71.29; 

06286.73.42; 06286.73.33; 06286.102.3; 06286.73.34 по КК и КР на гр. 
Брезник  одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителен 

директор  на АГКК-Перник публична общинска собственост  до УПИ II -

72.30, кв.129 по РП на гр. Брезник с дължина на трасето 3068.39 линейни 
метра и възникнала сервитутна зона 4254.00 кв.м., в общинска собственост. 

 2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 
4142.33 лв. за цялата дължина 3068.39 линейни метра х 1.35 лв. и 4254.00 

кв.м х 1.07 лв. - 4551.78 лв. за сервитутна зона, или общо стойност на 
право на прокарване и сервитут – 8694.11 лв. Посочената цена се облага с 

ДДС. 
3. Направената експертна оценка от лицензиран оценител на 

стойност от 280.00 лв. да бъде заплатена от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД. 
4. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни 

действия по сключване на договора. 
 

 
ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно информация за касово 

изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на 

сметките за чужди средства към 30.06.2019г на Община Брезник 



 

 

 

 
Поименно гласуване 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №30 
 

 На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.137,  ал.2 от Закона за 
публичните финанси, чл.54, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник приема отчета за касовото 
изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на 

сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.на Община Брезник. 
 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 
2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности 
 

 

Поименно гласуване 
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №31 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на 
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник 

приема  актуализираната бюджетна прогноза за 2020-2022 г. на Община 
Брезник в частта за местните дейности по показатели от единната бюджетна 

класификация. 
 

 
ОСМА ТОЧАЧКА: Докладна записка относно включване на Община Брезник 

в кампания за набиране на средства 
 

 

Поименно гласуване. 
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №32 
 

  
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 1000,00 /хиляда/ лева за ремонт на гинекологично 
отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ гр. Перник. 

2. Средствата да бъдат взети от „Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи“. 

3. Упълномощава кмета на общината да преведе сумата от 1000 /хиляда/ 
лева по следната дарителска банкова сметка: 

Fibank 
IBAN: BG55FINV91501217385511 

    

 



 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Приложение № 1 

към чл. 5 ал. 3 от наредбата за определяне на местните такси и цени на 
услуги, съгласно ЗМДТ 

 

 
Поименно гласуване. 

С 10 гласа „за“ , 1 против /В. Добринов/ и 1 въздържал се /В.Алексова/, ОбС 
взе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №33 
 

 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 съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА и чл. 66 ал. 2 от 

АПК, Общинският съвет Брезник  утвърждава  Приложение № 1 към чл. 5 
ал. 3 от Наредбата за определяне, размера а местните такси и цени на 

услуги – План-сметка за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и 
транспортиране до депата за третирането им, осигуряване на съдове и 

поддържане чистотата на територията за обществено ползване за 

2020година /неразделна част от настоящето решение/. 
ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за отдаване под наем 

на помещения в имот общинска собственост 
 

Поименно гласуване. 
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №34 
 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, чл.14, ал. 7 във 
връзка с ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.1, и ал.2 от Наредбата за реда да 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 
Брезник,  Общинският съвет Брезник: 

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем 
на помещение с площ 24 кв.м, намиращо се в сграда с идентификатор  

06286.501.761.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.761 по КК и 

КР на гр. Брезник,  одобрен със заповед № РД -  18-35/25.04.2009 г. на 
Изпълнителния Директор на АГКК и представляващ УПИ XI „Ветеринарна 

лечебница”, кв.8 по РП на гр. Брезник, с административен адрес ул. „Ангел 
Коцелянов" № 7, за срок от 3 години. Имота е актуван с акт за публична 

общинска собственост № 1973/27.12.2012 г. Начална тръжна цена 29.52 
лв., облагаеми с ДДС. 

ІІ. Начин на провеждане на търга – търг с явно наддаване. 
          III. Определя комисия в състав: 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
       Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по 

отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия участник. 
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Иван Тинков относно 
предложение за определяне на възнаграждение на длъжностно лице от 

общинската администрация. 

 



 

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е   №35 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29а,ал. 1 
и2 от ЗМСМА и на основание чл. 91 ал. 1 и чл. 92 ал. 2 от Правилника за 

дейността и организацията на ОбС Брезник, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет 

Брезник: 
1. Определя възнаграждение на длъжностното лице от общинската 

администрация, водещо протокол и оказващо техническо съдействие 
при дейността на ОбС, както следва:  

- На заседание на постоянните и временни комисии – 25/двадесет и 
пет/ лева 

- На заседание на Общински съвет Брезник – 50 /петдесет/ лева 
2. Разхода да бъде извършван от дейност 122  Общинска администрация 

§ 1 - заплати 
3. Решението  за възнаграждението да бъде в сила от 06.11.2019г. 

    

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков относно избиране 
на комисия от състава на ОбС съгласно разпоредбата на чл. 68 ал. 1 пр. 2 от 

Закона за съдебната власт. 
 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №36 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА,  съгласно изискванията на 
чл. 68 ал. 1 пр.2 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 3 ал. 1 т.1 

от Правилника за дейността и организацията на ОбС Брезник, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският 

съвет Брезник: 
1. Избира временна комисия, състояща се от петима членове, които да 

извършат необходимите процедури в срок до 01.02.2020г, съобразно 

изискванията на Глава четвърта, Раздел втори от Закона за съдебната 
власт /чл. 66 и следващите/, в състав: 

- Иван Тинков 
- Милен Миленков 

- Веселин Крумов 
- Веска Алексова 

- Борислав Стоянов 
2. Комисията да функционира до приключване и изготвяне на обобщен 

доклад, по проверката на кандидатите за съдебни заседатели и 
изпращането му на председателя на Окръжен съд – Перник, съгласно 

изискванията на чл. 68в, ал. 1т.1 от Закона за съдебната власт. 
3. Да се публикува обява на интернет страницата на Община Брезник, 

съгласно изискванията на чл. 68 ал .1 пр.1 от ЗСВ, за откриването на 
процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за 

нейното провеждане. 

 



 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния 
списък за капиталови разходи през 2019г 

 

Поименно гласуване. С 12 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №   37 
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:  

Промяната засяга обекти на обща стойност 138 589 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 
Компенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Община Брезник, 

както следва: 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава разходи с 138 589 лв.по функции, дейности, параграфи и 
подпараграфи, както следва: 

1.1. Функция „Образование“ 

N Обект 
Общо 

Целева 
субсидия РБ 

Чл. 127, ал.1 

от ЗПФ    
(СБС) 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

Разходи, които ще 
бъдат извършени през 

2019 г. 

138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Параграф 5200: 

Придобиване на 
дълготрайни 

материални активи 

138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Функция 03: 
Образование 

138589 138589 117000 117000 21589 21589 

5202 Придобиване на 
сгради 

138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Преустройство с 

промяна на 
предназначението и 

пристройка в СУ 
„Васил Левски“ в 

гр.Брезник 

0 138589 0 117000 0 21589 

5206 Изграждане на 

инфраструктурни 
обекти 

138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Обекти 138589 138589 117000 117000 21589 21589 

Преустройство с 
промяна на 

предназначението и 
пристройка в СУ 

„Васил Левски“ в 

гр.Брезник 

138589 0 117000 0 21589 0 



 

 

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални 

гимназии“  
§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“                                         

138 589 лв. 

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“                                                                                  
138 589 лв. 

 
2. Намалява разходи с 138 589 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 
2.1. Функция „Образование“ 

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални 
гимназии“  

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“                                        
138 589 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                       
138 589 лв. 

  
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

удостоверяване на представителна власт в общото събрание на  
съдружниците на „ВиК“ ООД 

 
 

Поименно гласуване.  
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №38 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 
ал.1 т. 14 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация,Общинският съвет Брезник: 

1. Дава мандат на Васил ххххххххххххх Узунов  - кмет на Община 
Брезник да представлява община Брезник в Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник, 

което ще се проведе на 10.01.2020г от 10.00 ч в сградата на „ВиК“ 
гра. Перник. 

/в случай, че не може да присъства той, да бъде заместван от 
упълномощено от него лице/ 

 
2. Упълномощава Васил ххххххххххххх Узунов – за отстояването 

позициите на Община Брезник,съгласно квотата по въпросите от 
дневния ред в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД р. Перник както следва: 
- По т.1-ва от дневния ред, за освобождаване на управителя на „ВиК“ 

ООД Перник – да гласува „ДА“ 
- По т.2-ра от дневния ред з за избор на нов управител на „ВиК“ ООД 

Перник да гласува „по преценка“ 
- По т.3-та от дневния ред, за упълномощаване на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за 



 

 

възлагане на управлението на „ВиК“ ООД гр. Перник с 

новоизбрания управител, да гласува „по преценка“ 
 

  

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на 
съсобственост за ПИ с идентификатор 06286.501.999 по КККР на 

гр.Брезник, ул. „9-ти септември“ № 2  
 

 
Поименно гласуване.  

С 10 гласа „за“, 1 против /В.Добринов/ и 1 въздържал се /В.Алексова/ , ОбС 
взе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №39 
             

  На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. чл.8 ал.1 ; чл.34, 
ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и чл.15, ал.1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник: 
          1. Дава съгласието си за придобиване на  първият етаж и мазе на 

търговски обект със ЗП - 195 кв.м. чрез прекратяване на съсобственост  и 
закупуване от ГПК „Наркооп“гр.Брезник, с което става изцяло собственик на 

ПИ с идентификатор 06286.501.999. 
         2. Упълномощава Кмета на община Брезник да извърши последващи 

съгласно закона действия.       
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на становище 
по преписка рег. № 758/16.12.2019г по описа на Общински съвет Брезник, 

във връзка с постъпил протест рег. – 755 по описа на ОбС Брезник от 
Окръжна прокуратура Перник. 

 
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №40 

  
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 ал.1 

т. 22 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС , неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският 

съвет Брезник: 
1. Отменя като незаконосъобразни правните норми по чл. 28 и чл. 33 от 

наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената 
система на Община Брезник. 

2. Настоящето решение да бъде публикувана на интернет страницата на 
Община Брезник 

3. Препис от решението да се изпрати на Административен съд –Перник 
с копие до окръжна прокуратура Перник за сведение 

 
 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

кандидатстване на Общински исторически музей - Брезник с проект по 



 

 

финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-

2021г, програма "Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество" 

 

Поименно гласуване. 
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е   №41 

 
На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник: 
1. Дава съгласие Общински исторически музей – Брезник да 

кандидатства като  водещ партньор с проектно предложение по 
финансов механизъм на европейското икономическо пространство 

2014-2021г, първа покана за набиране на проектни предложения 
по резултат 2  „подобрен достъп до изкуства и култура“, както и да 

изпълнява проекта в случай на одобрението му, съгласно 
изискванията на програмата. 

2. Упълномощава Директора на Общински исторически музей – 

Брезник да подпише споразумение за партньорство с потенциален 
партньор. 

3. Възлага на Директора на Общински исторически музей – Брезник 
да осъществи всички необходими действия  за кандидатстване, 

реализация и отчитане на проекта. 
4. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на резултатите в срок 

от 5 години след края на проекта. 
 

 
ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 
 


