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О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    –    Б Р Е З Н И К 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№  14 

Гр.Брезник, 25.10.2018г 

  

  

 Днес 25.10.2018г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник се 

провежда  заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват всички 13 избрани съветника. 

На заседанието присъстват ръководството и експерти от общинска администрация, кметове и 

кметски наместници на населени места, граждани. 

Предложен е следния проект за дневен ред: 

1. Докладна записка относно недостиг на средства по бюджета за 2018г на Общински 

исторически музей 

2. Докладна записка относно одобряване на извършени разходи за командировка в чужбина 

за периода от 13.09. до 16.09.2018г 

3. Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Брезник /2018-2020г/ 

4. Докладна записка относно допълване на решение № 694/23.08.2018г  относно 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 наредбата 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 

5. Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2018г и даване съгласие за продажба на поземлени 

имоти, утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг 

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в 

с.Непразненци и сключване на договор за продажба 

7. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с. 

Ноевци и сключване на договор за продажба 

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в 

с.Слаковци и сключване на договор за продажба 

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Асен Стоянов Стефанов 

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Гоцев Стефанов 

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Горни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Горян Георгиев Зарев 
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12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на гр. 

Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Йосиф Котев Кафеджийски 

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. 

Озърновци, Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Георги Котев 

Лазаров 

14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. 

Долни Романци, Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Георги 

Котев Лазаров 

15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. 

Долни Романци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Евтим 

Георгиев Стоянов 

16. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Радослав 

Росенов Енчев 

17. Молба относно отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Петров Котев 

18. Докладна записка относно  Проект за допълнение и изменение на Наредбата за 

определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

19. Докладна записка относно  изграждане в гр. Брезник на бюст- паметник на Васил Левски 

20.  Други 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. Същата уведомява за 

допълнително постъпили докладни, които са разгледани от постоянните комисии: 

 Информация за зимната подготовка в общината 

 Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот 

с.Ярославци и сключване на договор за продажба 

 

Виолета Младенова - На 5 октомври 2018г. влезе в сила Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси 

/НОРИПДУКИ, обн.ДВ  81/2.10.2018г./ Необходимо е приемане на правила  за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по §2, ал.1 от 

закона. На засидание на комисията бяха разгледани правила. Предлагам да включим докладна 

записка за разглеждане и приемане на правилата. 

 Докладна записка относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински съвет 

    

Гласува се допълнително предложените докладни да се включат в дневния ред на заседанието. 

Всички са разглеждани от постоянните комисии. 

 С 13 гласа „за” се приема включването им  в дневния ред 

 Гласува се целия дневен ред. 

 С 13 гласа „за” е приет следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 
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1. Докладна записка относно недостиг на средства по бюджета за 2018г на Общински 

исторически музей 

2. Докладна записка относно одобряване на извършени разходи за командировка в чужбина 

за периода от 13.09. до 16.09.2018г 

3. Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Брезник /2018-2020г/ 

4. Докладна записка относно допълване на решение № 694/23.08.2018г  относно 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 наредбата 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 

5. Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2018г и даване съгласие за продажба на поземлени 

имоти, утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг 

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в 

с.Непразненци и сключване на договор за продажба 

7. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с. 

Ноевци и сключване на договор за продажба 

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в 

с.Слаковци и сключване на договор за продажба 

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Асен Стоянов Стефанов 

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Гоцев Стефанов 

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Горни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Горян Георгиев Зарев 

12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на гр. 

Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Йосиф Котев Кафеджийски 

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. 

Озърновци, Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Георги Котев 

Лазаров 

14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. 

Долни Романци, Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Георги 

Котев Лазаров 

15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. 

Долни Романци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Евтим 

Георгиев Стоянов 

16. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Радослав 

Росенов Енчев 
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17. Молба относно отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Петров Котев 

18. Докладна записка относно  Проект за допълнение и изменение на Наредбата за 

определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

19. Докладна записка относно  изграждане в гр. Брезник на бюст- паметник на Васил Левски 

20. Информация за зимната подготовка в общината 

21. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот 

с.Ярославци и сключване на договор за продажба 

22. Докладна записка относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински съвет 

 

 ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно недостиг на средства по бюджета за 2018г на 

Общински исторически музей 

Ваньо Добринов – от името на  икономическа комисия  -  На комисията беше представено писмо 

от жители на с Озърновци и по предложение на Иван Тинков да не се разглежда на сесията 

същото остана за разглеждане при следващ проекто-бюджет. 

  Комисията разгледа докладната и я допуска до днешното заседание 

  

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  721 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общинският съвет Брезник 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 2 000 лв. по параграфи 

и подпарарафи,както следва:  

 § 61-00 „Трансфери между бюджети“                                                     2 000 лв. 

 §61-09 „вътрешни трансфери в системата на 

първостепенния разпоредител“                                                                   2 000 лв. 

1.2. Намалява разходите с 2 000 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 2 000 лв. 

2. По бюджета на Общински исторически музей 

2.1. Увеличава бюджетните взаимоотношения,трансфери с 2 000 лв.  по 

параграфи и подпараграфи, както следва:     
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§ 61-00 „Трансфери между бюджети“                                                          2 000 лв. 

§61-09 „вътрешни трансфери в системата на 

първостепенния разпоредител“                                                                       2 000 лв. 

 

2.2. Увеличава разходите с 2 000 лв.,по функции,дейности,  

параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10-00 Издръжка                                                                                             2 000 лв. 

§§10-15„материали“                                                                                             300 лв. 

§§10-16„вода,горива,ел.енергия“                                                                        500 лв. 

§§10-20„разходи за външни услуги“                                                                1 200 лв. 

 

3.  Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по 

извършване на промяната по бюджета на Община Брезник.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на извършени разходи за 

командировка в чужбина за периода от 13.09. до 16.09.2018г 

Ваньо Добринов – комисията разгледа докладната и приема предложения проект за решение 

Виолета Младенова – към основанията в решението да се добави и т.6 от чл. 21 

 Гласува се предложеното решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  722 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и  т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115/03.06.2004г и Заповед № 

1/28.08.2018г на Общински съвет Брезник, Общинският съвет одобрява извършените разходи за 

командировка в чужбина на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник за периода 

04.07.2018 – 30.09.2018г в размер на 787,98 лв. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник /2018-2020г/ 

Йорданка Ушашка – докладната беше разгледана на заседание на социална комисия. Наталия 

Първанова разясни подробностите. Допускаме за разглеждане на днешното заседание 

 Гласуване на предложения проект за решение 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  723 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 отЗМСМА и във връзка с чл. 197 ал. 2 от ЗПУО, 

Общинският съвет Брезник приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Брезник 2018-2020г. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на решение № 694/23.08.2018г  

относно 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 наредбата 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 

Ваньо Добринов – докладната беше разгледана на заседание на икономическа комисия.  Иванка 

Михайлова поясни, че се допълват кметствата за снабдяване с дърва за огрев. Допускаме до 

настоящата сесия. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  724 

 

        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), 

      1. 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), като допълва в точка  

   V. Определя разпределянето на добитата дървесината да бъде извършено „за отопление на 

кметствата в Община Брезник“ , както и съгласно списъци, изготвени от кметовете по населени места, 

със вписани три имена по подадено заявление, с постоянен адрес в Община Брезник. Количеството за 

отоплителен сезон на домакинство е до 10 пространствени кубични метра. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за разпореждане 

с общинска собственост на Община Брезник за 2018г и даване съгласие за продажба на 

поземлени имоти, утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане 

на търг 

Ваньо Добринов -  комисията разгледа докладната. Оля Малинова разясни по нея. Има изготвени 

оценки. Допускаме за разглеждане от ОбС. 

Виолета Младенова – предлагам за член в комисията Росен Огнянов и резервен Станислав 

Велков. 

 Предложението се гласува и се приема с 13 гласа „за” 
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 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  725 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 34, ал. 4, , чл.35 

ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1,  чл. 21, ал.1,т.1 , чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, 

Общинският съвет гр. Брезник:  

I.1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община 

Брезник за 2018 г. в Раздел III със следните имоти: 

-  Незастроен поземлен имот с № 502.105 по плана на новообразуваните имоти, местност 

„Валога“ в землището на с. Горна Секирна, с площ 800 кв.м.,   АОС № 5085/23.08.2018 г.; 

 - Незастроен поземлен имот с № 502.106 по плана на новообразуваните имоти, местност 

„Валога“ в землището на с. Горна Секирна, с площ 775 кв.м.,   АОС № 5086/23.08.2018 г.; 

 - Селскостопански обект, имот № 109035 – съоръжение, представляващо Силажна яма, изградена 

от железобетонни панели с размери 3/2 м. и основа от бетонна настилка с площ от 690 кв.м., построена 

върху имот № 109022 „Стопански двор“ с. Бегуновци , община Брезник с ЕКАТТЕ 03099;  

 - Водостопанско съоръжение /бивша помпена станция/ в землището на с. Бегуновци-язовир 

Бегуновци, община Брезник, поземлен имот № 000080, с площ 7.336 кв.м. и Сграда 01 МС на един етаж, 

представляваща водостопанско съоръжение /бивша помпена станция/ със ЗП 48 кв.м. 

          2. Утвърждава оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг, както следва: 

- Незастроен поземлен имот с № 502.105 по плана на новообразуваните имоти, местност „Валога“ 

в землището на с. Горна Секирна, с площ 800 кв.м.,   АОС № 5085/23.08.2018 г.; Данъчната оценка е 

1440.00 лв.Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3032.00 лв. Сумата се облага с ДДС. 

 - Незастроен поземлен имот с № 502.106 по плана на новообразуваните имоти, местност 

„Валога“ в землището на с. Горна                                       Секирна, с площ 775 кв.м.,   АОС № 

5086/23.08.2018 г.; Данъчната оценка е 1395.00 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 

2937.25 лв. Сумата се облага с ДДС. 

 - Селскостопански обект, имот № 109035 – съоръжение, представляващо Силажна яма, изградена 

от железобетонни панели с размери 3/2 м. и основа от бетонна настилка с площ от 690 кв.м., построена 

върху имот № 109022 „Стопански двор“ с. Бегуновци , община Брезник с ЕКАТТЕ 03099; Данъчната 

оценка е 8090.20 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 9942.90 лв. Сумата не се 

облага с ДДС. 

 - Водостопанско съоръжение /бивша помпена станция/ в землището на с. Бегуновци-язовир 

Бегуновци, община Брезник, представляващ поземлен имот № 000080, с площ 7336 кв.м. заедно със 

Сграда 01 МС на един етаж, със ЗП 48 кв.м. Данъчната оценка е 9683.50 лв. Оценка на лицензиран 

оценител и начална тръжна цена 14212.88 лв. Сумата не се облага с ДДС. 

 ІІ. Разпореждането на имота да стане чрез търг с явно наддаване. 

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

Председател: Иван Димитров Бъчваров; 

И членове:     Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;  

             Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция „ОСПО и ХД” 

                       Емилия Емилова Димитрова – Свиленова  – мл. експерт  
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                       Кмет или кметски наместник на населеното място 

                       Росен Славчов Огнянов -  Общински съветник  

резервен член Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция и Станислав Георгиев 

Велков – общински съветник.  

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочените имоти, 

след провеждане на процедура. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

поземлен имот в с.Непразненци и сключване на договор за продажба 

Ваньо Добринов – комисията разгледа докладнат. Има изготвена оценка. Допускаме до днешното 

заседание 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  726 

 

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,  

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                      

1. Поземлен общински имот УПИ IV – 76 (урегулиран поземлен имот четвърти за 

планоснимачен номер седемдесет и шест),  кв. 8 (квартал осем) по РП на с. Непразненци, община 

Брезник, с площ 245 кв.м (двеста четиридесет и пет квадратни метра). За поземления имот е 

съставен АОС № 5090/12.09.2018 г. Оценката на лицензирания оценител е 1710.10 лв. (хиляда 

седемстотин и десет лв. и 10 ст.). Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения 

имот.  

      

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

поземлен имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба 

Ваньо Добринов – комисията разгледа докладната. Има изготвена оценка. Допускаме до 

днешното заседание 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е  №  727 

 

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,  

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                      

1. Поземлен общински имот УПИ I I – 362 (урегулиран поземлен имот втори за 

планоснимачен номер триста шестдесет и две)  кв. 16 (квартал шестнадесет) по РП на                          

с. Ноевци, община Брезник, с площ 10 кв.м (десет квадратни метра). За поземления имот е 

съставен АОС № 5117/05.10.2018 г. Оценката на лицензирания оценител е 81.60 лв. (осемдесет и 

един лв. и  60 ст.) Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения 

имот.  

      ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

поземлен имот в с.Слаковци и сключване на договор за продажба 

Ваньо Добринов – комисията разгледа докладнат. Има изготвена оценка. Допускаме до днешното 

заседание 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  728 

 

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,  

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                      

1. Поземлен общински имот УПИ VI  – 378 (урегулиран поземлен имот шести за 

планоснимачен номер триста седемдесет и осем)  кв. 37 (квартал тридесет и седем) по РП на  с. 

Слаковци, Община Брезник, с площ 67 кв.м (шестдесет и седем квадратни метра). За поземления 

имот е съставен АОС № 5107/02.10.2018 г. Оценката на лицензирания оценител е 611.10 лв. 

(шестстотин и единадесет лева и 10 ст.). Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения 

имот.  

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Асен Стоянов 

Стефанов 

Ваньо Добринов – от името на комисията – Икономическа комисия разгледа докладните. От т.9 

до т. 15 са идентични за предоставяне на земеделска земя. Запознати сме по отделно с 

докладните, предлагам да гласуваме анблок от 9 до 15точка. 
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Виолета Младенова – Да гласуваме анблок с отделно изписване на решенията. 

 С 13 гласа „за” предложението се приема. 

 Гласуват се предложените проекти за решение. Поименно гласуване. Председателят на 

ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  729 

 

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. №5800-208/05.10.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

     

 1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Видрица, община Брезник, собственост на Асен Стоянов Стефанов. 

 

–Имот с №016023 с площ от 1,357 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Смърделян/Душманица.", образуван от имот с № 016010, общинска собственост. 

–Имот с №016024 с площ от 0,881 дка, представляващ нива , девета категория, местност 

„Бука/Душманица", образуван от имот с № 016019, общинска собственост. 

–Имот с №016025 с площ от 1,335 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Бука/Душманица", образуван от имот с № 016019, общинска собственост. 

–Имот с №013058 с площ от 0,675 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Плоча/Бранковица", образуван от имот с №013027, общинска собственост. 

–Имот с №016022 с площ от 1,519 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Чукаре/Душманица", образуван от имот с № 016008, общинска собственост. 

–Имот с №016021 с площ от 2,128 дка, представляващ нива, девета категория  в местност 

„Чукаре/Душманица", образуван от имот с № 016007, общинска собственост. 

–Имот с №002069 с площ от 2,218 дка, представляващ нива, шеста категория  в местност 

„Ангчешма/Радичковица", образуван от имот № 002062, общинска собственост. 

–Имот с №002068 с площ от 2,398 дка, представляващ нива, шеста категория  в местност 

„Ровина/Видр.Бара", образуван от имот №002001, общинска собственост. 

–Имот с №002067 с площ от 3,264 дка, представляващ нива, шеста категория  в местност 

„Ровина/Видр.Бара", образуван от имот №002001, 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.Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Гоцев 

Стефанов 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  730 
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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. №5800-207/05.10.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

    

  1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Банище, община Брезник, собственост на Стоян Гоцев Стефанов: 
-Имот с №016034 с площ от 1,576 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в 

местност „Плавица/Царица", образуван от имот с № 016029, общинска собственост. 

-Имот с №017089 с площ от 1,978 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност 

„Попадия/Кълне", образуван от имот с № 017084, общинска собственост. 

 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.Горни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на 

Горян Георгиев Зарев 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  731 

 

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. №5800-197/14.09.2018г. от ОСЗ гр. Брезник: 

     

 1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Горян Георгиев Зарев. 

 

–Имот с №030002 с площ от 0.561 дка, представляващ нива , девета категория, местност 

„Дома/Бърдарци", образуван от имот с № 030001, 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 гр. Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Йосиф 

Котев Кафеджийски 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  732 
 

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. №5800-177/29.08.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 
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1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  гр. Брезник, община Брезник, собственост на Йосиф Котев Кафеджийски:  

– Имот с № 06286.79.40 с площ от 13.092 дка, представляващ нива, в местност 

„Дражул/Койна Падина", образуван от имот с № 06286.79.13 и 06286.79.34 общинска 

собственост.  

– Имот с № 06286.79.35 с площ от 5.295 дка, представляващ нива, в местност 

„Дражул/Койна Падина", образуван от имот с № 06286.79.35, общинска собственост.  

– Имот с № 06286.79.36 с площ от 18.199 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „Дражул/ Койна Падина", образуван от имот с № 06286.79.36, общинска собственост.  

– Имот с № 06286.79.37 с площ от 9.309 дка, представляващ нива, в местност „Дражул/ 

Койна Падина", образуван от имот с № 06286.79.37, 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. Озърновци, Община Брезник с цел възстановяването й на 

наследниците на Георги Котев Лазаров 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  733 

 

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. №5800-213/12.10.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Озърновци, община Брезник, собственост на Георги Котев Лазаров. 
-Имот с №014062 с площ от 4.247 дка, представляващ ливада, девета категория в местност 

„Балал.лице/Качарица", образуван от имот с № 014028, общинска собственост. 

-Имот с №014060 с площ от 1.206 дка, представляващ ливада, девета категория в местност 

„Балал.Лице/Качарица", образуван от имот с № 014027, общинска собственост. 

-Имот с № 014061 с площ от 1.485 дка, представляващ ливада, девета категория в 

местност „Балал.Лице/Качарица", образуван от имот с № 014027, 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. Долни Романци, Община Брезник с цел възстановяването й на 

наследниците на Георги Котев Лазаров 

Поименно гласуване. 
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С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  734 
 

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. №5800-214/12.10.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

  1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Георги Котев Лазаров. 

 
-Имот с №058039 с площ от 1.486 дка, представляващ ливада, девета категория в местност 

„Станци/Гръчко лице", образуван от имот с № 058029, 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. Долни Романци , Община Брезник с цел възстановяването й на 

наследниците на Евтим Георгиев Стоянов 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  735 

 

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. №5800-215/12.10.2018г. 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 Евтим Георгиев Стоянов. 

–Имот с №050089 с площ от 1.172 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Село/Лука.", образуван от имот с № 050043, общинска собственост. 

–Имот с №050006 с площ от 2.235 дка, представляващ нива , девета категория, местност 

„Бел.Мах./Под Белини", образуван от имот с №050003, общинска собственост. 

–Имот с №027017 с площ от 2.547 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Йони Дол/Страна", образуван от имот с № 027012, общинска собственост. 

–Имот с №027015 с площ от 2.625 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Острило/Страна", образуван от имот с №027012, общинска собственост. 

–Имот с №027016 с площ от 1.771 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Бостан/Страна", образуван от имот с № 027012, общинска собственост. 

-Имот с №035013 с площ от 4.232 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Пеяница/Лука", образуван от имот с № 035011, общинска собственост. 

–Имот с №027014 с площ от 7.301 дка, представляващ нива, девета категория  в местност 

„ДълбокиДол/Страна", образуван от имот № 027012, общинска собственост. 

–Имот с №035014 с площ от 3.377 дка, представляващ нива, пета категория  в местност 

„Манастир/Лука", образуван от имот №035011, общинска собственост. 
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 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на Радослав Росенов Енчев 

Йорданка Ушашка – на заседанието на социална комисия беше разгледана докладната. 

Предлагаме да бъдат отпуснати 1000 лв., като упълномощим кмета на общината да извърши 

необходимата процедура. 

Предложението се гласува 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  736 

 

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

1. Отпуска еднократна финнасова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева, необходими за 

лечението на Радослав Росенов Енчев. 

2. Средствата да бъдат взети § 42-14 „Общински съвет”, „обезщетения и помощи по решение 

на ОбС”. 

3. Упълномащава кмета на общината да извърши необходимата процедура. 

 

Асен Асенов – кмет с. Ноевци – Благодаря на всички от името на Ради и цялото село за 

отпуснатата помощ. 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба относно отпускане на еднократна финансова помощ 

на Асен Петров Котев 

Йорданка Ушашка – на своето заседание социална комисия разгледа докладната и предлагаме да 

бъдат отпуснати 300 лв. 

Ваньо Добринов – Предлагам да се изпише за покриване на част от необходимите разходи , 

сумата да бъде 500 лв. 

Гласува се предложението за 500 лв. 

 С 13 гласа „за” се приема. 

 Гласува се предложеното решение за отпускане на помощ от 500 лв. за покриване на част 

от разходите. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  737 

  

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

1. Отпуска сумата от 500 лв. на Асен Петров Котев от бюджета на Общински съвет за 

покриване на част от разходите, необходими за лечението му. 
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2. Средствата да бъдат взети от § 42 - 14 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС. 

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  Проект за допълнение и изменение 

на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

Ваньо Добринов – Предложението е разгледано на заседание на икономическа комисия. 

Атанаска Варадинова разясни по него. Да се качи на сайта и след това ще се реши окончателно. 

 Поименно гласуване на преложения проект за решение 

 Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  738 

 

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: 

1. Приема вариант на План-сметка ( приложение №1, към чл.5, ал.3 от Наредбата за 

определяне  размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ),  за обявяване и 

обсъждане както следва: 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

(към чл. 5, ал.3 от Наредбата за ОМТЦУ) 

 

1.  План – сметка за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортиране до депата за 

третирането им, осигуряване на съдове и поддържане  чистотата на  териториите за обществено ползване  

за 2019 год.  

                                                                   В лева                                                                                                            

  

1. Всичко разходи за дейността                                                                                              380000 

2. Осигуряване на съдове, поддръжка и ремонт                                                                          15000     

3. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения за третирането им.                                                                                         170400  

  в т.ч – ФРЗ с ДОО за численост 4 бр.      37000      

4. Поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци  в т.ч. отчисления  

по чл. 60 от ЗУО – 3000 лв. и по чл. 64 от ЗУО – 77000 лв.                                     

     94100 

   

5. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване                                     100500 
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    в т. ч.   •  ФРЗ и осигуровки                                                                                                                 82000   

                    Численост 8 броя 

По населени места и дейности, разходите се разпределят както следва:  

а/ гр.Брезник:  

    1. Осигуряване на съдове                                                                                                             8550 

    2. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им                                                                                         97128 

    3.  Регионално депо                                                                                                                                            53637 

    4.  Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване                                 100500 

                                                                                                                     Всичко:                        259815 

б/ за селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци,  

     Бегуновци и Кошарево:  

      1. Осигуряване на съдове                                                                                                         3750 

      2. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им                                                                                     42600 

      3. Регионално депо                                                                                                                                         23525 

                                                                                                                      Всичко:                       69875 

в/ за селата: Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Д.Секирна и Г.Секирна:  

      1. Осигуряване на съдове                                                                                                           900 

      2. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.                                                                                      10224 

      3. Регионално депо                                                                                                                                            5646 

                                                                                                                        Всичко:                      16770 

г/ за селата: Ребро, Кривонос, Бр.Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло,   

     Муртинци, Билинци,  Видрица, Завала, Ярославци, Брусник , Озърновци,   

     Красава, Г.Романци, Д.Романци, Арзан, Гоз и Бабица:  

       1. Осигуряване на съдове                                                                                                         1800 

       2. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им                                                                                     20448 

       3.Регионално депо                                                                                                                                         11292 

                                                                                                                         Всичко:                    33540 

2. Размер на такса битови отпадъци за 2019 год. 

 

2. Размер на такса битови отпадъци 

 

2.  Размер  на такса  „битови отпадъци”  за 2014 год. 
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 А/ гр.Брезник   

С честота на сметоизвозване :  контейнер „Бобър”     2 пъти 

седмично; 

                                                    кофа „Мева”                 2 пъти 

седмично. 

2.1. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на 

предприятията  – върху данъчната им оценка -       

                                                                                                                                                         

2.16 ‰ 

В т.ч.:   

- сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.  1.32 ‰ 

-  поддържане и експлоатация на регионално депо за битови  отпадъци 0.60 ‰ 

-  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

           
0.24 ‰ 

2.2. За незастроените имоти на граждани; тези  извън определения район за сметосъбиране, 

вкл. бившите стопанки дворове на ТКЗС и тези, които няма да се използват целогодишно и 

са подадени декларации до 31.12.2018 г. – върху данъчната оценка    

      

в т.ч.:  

0.84 ‰ 

  - поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци 0.60 ‰ 

  - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0.24‰ 

2.3. За нежилищни имоти на юридически и физически лица  /ЕТ/ извън определения район 

за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху  по-високата между отчетната 

стойност на активите  и данъчната оценка  в размер на                      

в т.ч.:                                                                                                                                                               

1.80 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци 1.20 ‰ 

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0.60 ‰ 

  

2.4. Предприятията, подалите декларации в отдел „МДТ” към общинската администрация 

за заплащане на количество в зависимост от броя и вида на използваните стандартни 

съдове, заплащат годишна такса, формирана от: 

 

а/  от сумите  за закупуване на  съдове, за сметосъбиране и сметоизвозване  и поддържане и 

експлоатация на регионално депо за битови  отпадъци, както следва:                    
 

- за един контейнер /”Бобър”/ 1.1 куб.м  1150 лв. 

- за кофа „Мева” /0.1 куб. м    105 лв. 
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б/ за  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, върху по-високата 

между отчетната  стойност на активите  и данъчната оценка             

          

0.60‰ 

2.5. за нежилищни имоти на ЮЛ и физически лица /ЕТ/, на които се извършват услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване извън тези от 2.4. /по количество/ се заплаща такса 

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите  и данъчната 

оценка  в размер на   -  

В т.ч.:                                                                                                 

6.0 ‰ 

- сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им. 4.20 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци 1.20 ‰ 

 - поддържане чистотата  на териториите за обществено ползване 0.60 ‰ 

2.6.  За  застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма  да се ползват целогодишно и ако за 

това е  уведомена Общината до 31.12.2018 г.  се заплаща такса  пропорционално върху по-

високата между отчетната стойност на активите  и данъчната оценка  в размер на   

В т.ч.:                                                                                                      

1.80 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци 1.20 ‰ 

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0.60 ‰ 

Б/ селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, Бегуновци  и 

Кошарево – с честота на извозване  1  път  седмично. 
 

2.7. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на 

предприятията   – върху данъчната оценка   

в т.ч.: 

4.20 ‰ 

- сметосъбиране , транспортиране до съоръжения и третирането им                                                                                             

  
3.0 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално  депо за битови отпадъци   1.20‰ 

2.8. За незастроените имоти на граждани; тези  извън определения район за сметосъбиране, 

вкл. бившите стопанки дворове на ТКЗС и тези, които няма да се използват целогодишно и 

са подадени декларации до 31.12.2018 г. – върху данъчната оценка    

      

в т.ч.:  

1.20 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално  депо за битови отпадъци                                                     1.20 ‰ 

2.9. За имотите в махала: „Вейници” в с.Непразненци, в махалите: „Ранинци” и „Крушие”  

в с.Кошарево  се заплаща върху данъчната оценка                                                                      
1.20 ‰ 

в т.ч.:   
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- поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци                                                          1.20 ‰ 

2.10. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се 

извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между 

отчетната стойност на активите  и данъчната оценка  в размер на:  

  в т.ч.: 

8.40 ‰ 

- сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.         

                                              
6.0 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално  депо за битови отпадъци                                                          

  
2.40‰ 

2.11.  За  застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма  да се ползват целогодишно и ако за 

това е  уведомена Общината до 31.12.2018 г. и тези, които са извън определения район за 

сметосъбиране,вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС се заплаща такса  

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите  и данъчната 

оценка  в размер на    

в т.ч.                                                                                                      

2.40 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци                                                           2.40 ‰ 

В/ селата:  Банище, Ръжавец, Станьовци, Душинци, Горна Секирна  и Долна Секирна  –                

 с  честота на извозване 2 пъти месечно:   

2.12. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на 

предприятия – върху данъчната оценка 

 в т.ч.:                   

4.20 ‰ 

- сметосъбиране , транспортиране до съоръжения и третирането им.                                                                                                               3.00 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци                                                         

  
1.20‰ 

2.13. За незастроените имоти на граждани; тези  извън определения район за 

сметосъбиране, вкл. бившите стопанки дворове на ТКЗС и тези, които няма да се използват 

целогодишно и са подадени декларации до 31.12.2018 г. – върху данъчната оценка  

        

в т.ч.:                                     

1.20‰ 

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                        

  
1.20 ‰ 

в т.ч.:  

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                      1.20‰ 
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2.14. За имотите в махалите: „Петрови” в с.Станьовци, „Сърбинов дол” в с.Душинци, 

„Валога”в с.Горна Секирна, „Маркови”, „Миткови”, „Неворци”, „Шопа”, „Колина”, 

„Пеина”, „Филипови”, „Сливие”, „Калдръм”, „Каменица”, „Мартинови”, „Буков дол”, 

„Кулова падина”, „Шокина”,  „Колина”, „Здравко Янев”, „Танини”, „Стоян”, „Джиневи”,  

„Круше”, „Господинови”, „При Оданови”, „Янкови”,  „Равнище”, „Бобово” – „Лъокашеви”, 

„Байдини”, „Николчеви”, „Младенови”, „Танчеви”, „Паунови”, „Миленкови”, 

„Джерманови” в с.Долна Секирна, се заплаща върху данъчната оценка такса- 

  в т.ч.:                                                                                                                                          

1.20 ‰ 

- поддръжка и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци                                                       

  
1.20‰ 

2.15. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се 

извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между 

отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на:  

в т.ч.:                         

8.40 ‰ 

- сметосъбиране , транспортиране до съоръженията и третирането им. 

-  за  регионално депо                                                                                                            

  6.0 ‰ 

2.40‰ 

2.16.  За  застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма  да се ползват целогодишно и ако за 

това е  уведомена Общината  до 31.12.2018 г. вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС и 

тези, които се извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса  

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите  и данъчната 

оценка  в размер на    

в т.ч.                                                                                                      

2.40 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци                                                           2.40 ‰ 

Г/ селата:  Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, 

Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни 

Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица -  с честота на извозване:  

 

за периода  април  – октомври  вкл.                                                                       2  пъти  

месечно 

за периода ноември – март  вкл.                                                                                 1  път 

месечно 

2.17. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на 

предприятия – върху данъчната оценка 

 в т.ч.:                

3.0 ‰ 

 - сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.                                                                                                 1.80 ‰ 

- за регионално  депо                                                                                                                                                               1.20 ‰ 
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2.18. За незастроените имоти на граждани; тези  извън определения район за 

сметосъбиране, вкл. бившите стопанки дворове на ТКЗС и тези, които няма да се използват 

целогодишно и са подадени декларации до 31.12.2018 г. – върху данъчната оценка  

        

в т.ч.:  

1.20‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално  депо за битови отпадъци   -                                                   1.20 ‰ 

2.19.  За имотите в махалите: „Драганица” в с. Ребро, „Стрин дол” в   с.Видрица, „Сливие” 

и „Чапуранова” в с.Завала, „Тричкова”, „Вилина воденица” и „Белини” в с. Долни Романци, 

„Рангелова” в с .Арзан, „Логатор” и „Доганджии” в с. Гоз се заплаща върху данъчната  

оценка  -  

в т.ч.:                                    

1.20‰ 

- за поддържане и експлоатация на регионално депо                                                                               1.20‰ 

2.20. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се 

извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между 

отчетната стойност на активите и данъчната оценка  в размер на:  

в т.ч.: 

4.80‰ 

- сметосъбиране , транспортиране до съоръжения и третирането им.                                                                                                         2.40‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално  депо                                                                                                  2.40 ‰ 

2.21.  За  застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма  да се ползват целогодишно и ако за 

това е  уведомена Общината до 31.12.2018 г., вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС и 

тези, които се извън определения район за сметосъбиране,  се заплаща такса  

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите  и данъчната 

оценка  в размер на    

в т.ч.                                                                                                      

2.40 ‰ 

- поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци                                                           2.40 ‰ 

 

2. Задължава Кмета на Община Брезник да публикува същата на сайта на общината за 

информиране и обсъждане от населението. 

3. След изтичане на едномесечния срок по чл. 69, ал.2 от АПК,  да се представят в Общински 

съвет всички постъпили предложения, изменения и възражения за ново разглеждане и 

окончателно утвърждаване. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  изграждане в гр. Брезник на бюст- 

паметник на Васил Левски 



22 

 

Ваньо Добринов – икономическа комисия разгледа предложението от докладната и единодушно 

го прие. Допускаме за разглеждане от ОбС. 

 

Предложения проект за решение се  подлага на гласуване. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  739 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 56 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Общинсият съвет 

Брезник: 

1. Дава съгласието си за изграждане и поставяне на бюст-паметник на Васил Левски. 

2. Определя място за бюст-паметнки на Васил Левски в гр. Брезник – терен общинска 

собственост, праставляващ имот с идентификатор 06286.501.1524 по КККР, УПИ ІІ – за 

озеленяване, кв. 58А по плана на гр. Брезник в озеленена площ до сградата за Автогара, 

съгласно приложена ситуационна схема, одобрена от гл. архитект на Община Брезник. 

3. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за 

правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение. 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за зимната подготовка в общината 

Ваньо Добринов – На заседанието на комисията разгледахме информацията. Господин Бъчваров 

изясни за проведената процедура и подписан договор. 

 

 Гласува се приемане на информацията 

 С 13 гласа „за” Обс взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  740 

 

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

Информация за зимната подготовка в Община Брезник. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за 

продажба на поземлен имот с.Ярославци и сключване на договор за продажба 

Ваньо Добринов – комисията разгледа докладната. Има изготвена оценка за имота. Допускаме за 

разглеждане от ОбС. 

  

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  741 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, 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,  

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                      

1. Поземлен общински имот, представляващ УПИ IV– 64, кв.12 по РП на с. Ярославци, 

община Брезник, с площ 600 кв.м.  на стойност 2166.00 лв. (две хиляди сто шестдесет и шест 

лева ). Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения 

имот.  
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ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Вътрешни правила 

за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  

интереси в Общински съвет 

 

Виолета Младенова – В проекта за решение е изписано старото наименование на комисията. При 

изписване да се коригира. 

 Предложения проект за решение се подлага на гласуване с поправката. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  742 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси,  Общинският съвет Брезник: 

1.  Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Брезник, съгласно текста, 

приложен към настоящото решение и неразделна част от него. 

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и 

председателя и членовете на постоянната комисия по противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобито и мущество, както и на служителя в звеното по чл.29а 

от ЗМСМА за сведение и изпълнение. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието е закрито. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /М. Христова/      /Виолета Младенова/ 

 

 


