
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 

№ 15 

Гр.Брезник, 17.12.2021г 

 

ПЪРВА 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 9 гласа „за“, 2 против и 1 въздържал се, ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 380 

 
 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, 

Общинския съвет Брезник: 
1. Утвърждава като приема Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата 

за определяне размера на местните такси и цени на услуги – План–
сметка за услугите по сметосъбиране на  битовите отпадъци и 

транспортиране до депата за третирането им, осигуряване съдове и 
поддържане чистота на територията за обществено ползване за 2022г. 

/неразделна част от настоящето решение/. 
2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващите 

съгласно закона действия. 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение  

и допълнение на Наредба за определяне местните такси и цени на услугите 

съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник и касаещи промени в 
Закона за автомобилните превози 

 
Поименно гласуване.  

С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 381 
 

На основание чл. 21 ал.1 т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 5, ал. 8 и ал. 
13 и чл. 24а, ал. 8 от Закона за Автомобилните превози, във връзка с чл. 10 б; 

чл. 13, т. 2; чл. 25, ал. 3 и  чл. 28 от Наредба № 34/1999 г. за таксиметров 
превоз на пътници: 

         I.Общинският съвет Брезник приема Наредба за изменение и 
допълнение за определяне на местните такси и цени на услугите, съгласно 

ЗМДТ на територията на Община Брезник, както следва: 

 § 1.  Допълва чл.96, като създава нови точки 6,7,8,9 със следното 
съдържание: 

 



т.6. Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация 
за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия 

притежател /услуга 357/- без такса 
т. 7. Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров 

превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в 
списъците към удостоверението за регистрация на превозвача. /услуга 1230/- 

без такса 
т. 8. Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на 

пътници. /услуга 3166/- без такса 
т. 9. Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за 

таксиметров превоз на пътници. /услуга 3167/- без такса 
II. Направените промени в Наредба за определяне на местните такси и цени 

на услугите, съгл. ЗМДТ да бъдат отразени в съответният подзаконов акт. 
 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение  
и допълнение на Наредба за определяне местните такси и цени на услугите 

съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник и касаещи промени в 

Закона за туризма 
 

Поименно гласуване.  
С 11 гласа“за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 382 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, във 

връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за туризма; чл. 27, ал. 2, т. 1 от Наредба за 
изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за 

хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за 
условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости  и 

чл. 2, ал. 3, т. 2 от  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за 
туризма: 

І. Общински съвет Брезник приема Наредбата за изменение и 

допълнение за определяне на местните такси и цени на услуги, съгл. ЗМДТ, 
както следва: 

§ 1. Изменя и допълва чл. 99, като изречението в основния текст 
„Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект“ /услуга 

2089/ става ал. 1. 
Създава нова ал. 2  със следното съдържание: 

ал. 2. „Прекратяване на открита процедура по категоризиране на 
туристически обекти /услуга  3199 /– 30.00 лв.“ 

 
         І І. Направените промени в Наредбата за определяне на местните такси 

и цени на услугите, съгл. ЗМДТ да бъдат отразени в съответния подзаконов 
акт. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на придаваем имот в с.Режанци и сключване на договор за 

продажба 

 

Поименно гласуване.  

С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС взе 
 



Р Е Ш Е Н И Е № 383 
 

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 оценка на:                                                
Общински имот 84/840 идеални части, участващ в ПИ с идентификатор 

17796.501.151, с. Режанци, община Брезник по КККР на стойност 702.20 лв. 
(седемстотин и два лева и двадесет ст.). Предложена оценка за правото на 

собственост 8.36 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за 

посочения имот.  
         

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за ЧИ на ПУП по РП на 
с.Ноевци в който участва проектен УПИ XVII-478 кв. 48а , собственост на 

Юлка Авиотова 

 
Поименно гласуване.  

С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС  взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 384 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС; чл. 
15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 5 от 

НРПУРОИ  Общинският съвет Брезник: 
 

1. Дава съгласието си да бъдат придадени възмездно: общински поземлен 
имот  с площ 65 кв. м, който участва в проектен УПИ XV – 478, кв. 48 а, по РП 

на с. Ноевци собственост на Юлка Авиотова и  общински поземлен имот  с 
площ 131 кв. м , който участва в проектен УПИ XVII – 478, кв. 48 а, по РП на 

с. Ноевци собственост на Юлка Авиотова. 

 2. Задължава кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за 
продажба по пазарни цени на  общинските имоти. 

3. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за изработване на 
частично изменение на ПУП при условията на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – по 

взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на 
заинтересованите, с който посочените общински имоти се придават към 

проектен УПИ XV – 478, кв. 48 а, по РП на с. Ноевци и УПИ XVII – 478, кв. 48 
а, по РП на с. Ноевци собственост на Юлка Авиотова. 

 
ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на придаваем имот в с.Брезнишки извор и сключване на договор за 
продажба 

 

Поименно гласуване.  

С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 385 
 



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 оценка на:                                                
Общински имот 94/1004 идеални части, участващ в ПИ 06313.501.267 с. 

Брезнишки извор, община Брезник по КККР на стойност 625.10 лв. 
(шестстотин двадесет и пет лева и десет ст.) Предложена оценка за правото 

на собственост 6.65 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за 

посочения имот.  
         

 
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Гърло с цел възстановяването й на наследниците на 
Тодор Славчо Владимирови Тодорови 

 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 386 

 
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. №5800-171/16.11.2021г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник:  

 
  

 1. Предоставя имоти  от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални 
граници в землището на  с. Гърло, община Брезник, собственост на Тодор-

Славчо Владимирови Тодорови. 
– ПИ с идентификатор №18349.21.7 с площ от 1,571 дка, представляващ нива, 

категория V, общинска собственост, местност „Над вада/Крива върба“.  
– ПИ с идентификатор №18349.23.15 с площ от 1,027 дка, представляващ 

нива, категория V, общинска собственост, местност „Пърцина бара/Поята“.  

  
 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 

 
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на наследниците на 
Владимир Антов Илиев 

 

Поименно гласуване.  
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 387 
 

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. №5800-167/28.10.2021г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник:  
 



 1. Предоставя имоти  от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални 
граници в землището на  с. Видрица, община Брезник, собственост на 

Владимир Илиев: 
- ПИ с идентификатор №11034.15.1 с площ от 0,576 дка, представляващ 

нива, категория IX, образуван от имот № 11034.15.20, общинска 
собственост, местност „Душманица/Пивница“.  

- ПИ с идентификатор №11034.52.1026 с площ от 1,549 дка, 
представляващ нива, категория IX, образуван от имот № 11034.52.24, 

общинска собственост, местност „Заграня“.  
- ПИ с идентификатор №11034.52.27 с площ от 0,419 дка, представляващ 

нива, категория IX, образуван от имот № 11034.52.24, общинска 
собственост, местност „Плоча/Заграня“.  

- ПИ с идентификатор №11034.13.1055 с площ от 2,655 дка, 
представляващ нива, категория IX, образуван от имот № 11034.13.43, 

общинска собственост, местност „Чифлик/Бранковица“.  
- ПИ с идентификатор №11034.13.57 с площ от 0,632 дка, представляващ 

нива, категория IX, образуван от имот № 11034.13.43, общинска 

собственост, местност „Реката/Бранковица“.  
- ПИ с идентификатор №11034.13.56 с площ от 0,687 дка, представляващ 

нива, категория IX, образуван от имот № 11034.13.43, общинска 
собственост, местност „Поища/Бранковица“.  

- ПИ с идентификатор №11034.12.39 с площ от 0,630 дка, представляващ 
нива, категория IX, образуван от имот № 11034.12.20, общинска 

собственост, местност „Чукаре/Душманица“.  
 

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

 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обекти в поименния 
списък за капиталови разходи през 2021г 

 

Поименно гласуване.  
С 10 гласа „за“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 388 

 
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 промяна в 
поименния списък за капиталови разходи през 2021 г. както следва: 

 

N Обект 

Капиталови разходи по източници на 
финансиране 

Годишна задача 
2021 

Чл. 127, ал.1 
от ЗПФ    

(СБС) 

ПМС 
326/2021 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

Разходи, които ще 
бъдат извършени през 

2021 г. 

0 72990 0 39870 0 33120 

Параграф 5200: 

Придобиване на 
0 72990 0 39870 0 33120 



дълготрайни 
материални активи 

Функция 01: Общо 
държавни служби 

0 7200 0 0 0 7200 

5203 придобиване на 

друго оборудване, 
машини и съоръжения 

0 7200 0 0 0 7200 

Термална рамка 
Община 

0 7200   0 7200 

Функция 03: 

Образование 
0 33298 0 7378 0 25920 

5201 Придобиване на 

компютри и хардуер 
0 7378 0 7378 0 0 

Лаптоп ДГ Брезник 0 6600 0 6600 0 0 

Мултимедия ДГ Брезник 0 778 0 778 0 0 

5203 придобиване на 

друго оборудване, 
машини и съоръжения 

0 25920 0 0 0 25920 

Термална рамка СУ 
Брезник 

0 7200 0 0 0 7200 

Термотаблет ДГ 

Брезник 
 7488    7488 

Термотаблет ДГ Ноевци  3744    3744 

Термотаблет СУ 
Брезник 

 7488    7488 

Функция 06: Жилищно 

строителство, 
благоустройство, 

комунално стопанство 
и опазване на околната 

среда 

0 32492 0 32492 0 0 

Обекти 0 32492 0 32492 0 0 

ППР 0 32492 0 32492 0 0 

Реконструкция улица 
Александър Филипов 

Брезник 

0 8280 0 8280 0 0 

Реконструкция 
довеждащ водопровод 

от РШ13 до 
съществуващ 

водопровод при 
р.Конска 

0 8820 0 8820 0 0 

Реконструкция ВВМ и 

улична мрежа ул. 
Могилица, ул. Стадион, 

ул. Д-р Йордан 
Стефанов, ул. Евстати 

Николов, ул.Синчец, 
ул.Разцвет гр.Брезник 

0 15392 0 15392 0 0 

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

следва: 



ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 
1.Увеличава разходи с 7 378 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 
1.1. Функция „Образование“ 

Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“  7378 лв. 
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 7378 лв. 

2. Намалява разходи с 7 378 лв. по функции, дейности, параграфи и 
подпараграфи, както следва: 

2.1. Функция „Образование“ 
Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ 7378 лв. 

§ 10-00 „Издръжка“  7378 лв. 
§ 10-15 „Разходи за материали“  7378 лв. 

 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 

1.Увеличава разходи с 65 612 лв. по функции, дейности, параграфи и 
подпараграфи, както следва: 

1.1. Функция „Общи държавни служби“. 

Дейност 122 „Общинска администрация“  7200 лв. 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“           

7200 лв. 
1.2. Функция „Образование“. 

1.2.1. Дейност 311 „Детски градини“  11232 лв. 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“         

11232 лв. 
 

1.2.2. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без пр.гимназии“ 
 14688 лв. 

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“         
14688 лв. 

1.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда“. 

1.3.1. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“  24212 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 24212 лв. 
1.3.2. Дейност 606 „Изгр., ремонт и под. на уличната мрежа“  8280 

лв. 
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 8280 лв. 

 
2. Намалява разходи с 32492 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 
2.1 Функция „Разходи, некласифицирани в други функции“ 32492 лв. 

Дейност 998 „Резерв“  32492 лв. 
 

Промяната добавя обекти на стойност 72 990 лв. 
Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 39 870 лв.  

Средствата по ПМС №326 от 12.10.2021 г. за капиталови разходи са в 
размер на 33120 лв. 

Добавянето на обектите не засяга останалите обекти, включени в 

поименния списък за капиталови разходи. 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допускане изработване на ПУП, с 
който да се промени предназначението на земеделска земя НИВА, ПИ № 

06286.10.24 по КККР на гр.Брезник в земя за изграждане на пункт за 



разкпомплектоване на излезли от употреба МПС, като се обособи нов УПИ II-
10.24в кв. 135 по РП на гр.Брезник 

 
С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 389 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 135 ал. 3, във 

връзка с чл. 124а ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. Одобрява заданието за изготвяне на ПУП – ПР и ПЗ за промяна на 

предназначението на ПИ № 06286.10.24 по КККР на гр.Брезник. 

2. Дава съгласие да бъде изготвен проект за ПУП-ПРЗ, с който да се 

обособи нов УПИ II-10.24 в кв. № 135 по БР на гр.Брезник, като се 

промени предназначението на ПИ 06286.10.24 по КККР на гр.Брезник от 

земеделска земя - нива, в урбанизирана територия Пп/предимно 

производствена зона/, съответстваща на предвижданията на ОУП на 

Община Брезник за изграждане на „Пункт за разкомплектоване на 

излезли от употреба МПС“. 

      ПУП – ПР и ПЗ да се съобрази с трасето на водопровода, преминаващ 

през имота и се изготви по възлагане от заявителя, на основание чл. 

124а, ал. 5 от ЗУТ. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изработване на комплексен проект ЧИ на ОУП и ПУП - 
ПРЗ на земеделска земя - нива, намираща се на границата с урбанизираната 

територия представляваща ПИ 39150.47.6 по КК на землището на с.Кошарево 

за обособяване на УПИ за малкоетажно жилищно строителство във връзка с 
изискванията на чл. 124а ал.1 за промяна предназначението на земя и чл. 134 

ал. 3 от ЗУТ 

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 390 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 
134 ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. На основание чл. 124а, ал.1, във връзка с чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 
ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ПУП – план за регулация и 

застрояване, като се промени предназначението на земеделска земя 
ПИ № 39150.47.6 по КК на с.Кошарево ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА УПИ ЗА 

МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО. 

2. Дава съгласие да бъде изработен ПУП – план за регулация и 
застрояване на ПИ № 39150.47.6, целия с площ 2402 кв.м. по КК на 

с.Кошарево, Община Брезник обособяване на УПИ за малкоетажно 
жилищно строителство по реда и при условията на чл. 134 ал. 3 от 

ЗУТ – едновременно проектиране и процедиране на ПУП и ЧИ на ОУП. 
      Проектът за ЧИ на ОУП и ПУП да се изготви при условията на чл. 

124а, ал. 5 от ЗУТ– по искане и за сметка на заинтересованите лица. 
 

 
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобрен допълнителен 

трансфер по бюджета на Община Брезник във връзка с изплащане на 



действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с 
COVID-19 през 2021г. 

 
Поименно гласуване.  

С 10 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 391 

 
На основание изискванията на  чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с  

Постановление № 326 от 12 октомври 2021 г., Общинският съвет – Брезник: 
 

1. Утвърждава разпределението на допълнително получените трансфери 
през             2021 г. по ПМС № 326 от 12.10.2021 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините включително и за 
местни дейности за изплащане на действително извършени разходи за 

изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г., по видове 
мерки и в размери, както следва: 

 

- За закупуване на техника за превенция и контрол във връзка с   COVID-
19 - 33 120 лв. 

- За извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на ЦСУРТ – 
Община Брезник – 60 000 лв. 

- За възстановяване на други направени разходи за изпълнение на мерки 
във връзка с COVID – 19 от Община Брезник и второстепенните 

разпоредители - 62 591 лв. 
- За изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на 

пътнически превози по междуселищни автобусни линии - в размер до 
27 479 лв. 

        
2. Упълномощава кмета на Община Брезник да  извърши необходимите 

промени по    бюджета на Община Брезник. 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне проект за ЧИ на 

ПУП на УПИ  III - за училище, представляващ част от кв. 9058 по РП на 
гр.Брезник - ЦГЧ 

 
С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 392 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник дава съгласието си кмета на Община Брезник да извърши действията 
по чл. 135 ал. 3 от ЗУТ, като издаде заповед за изработване на проект за ЧИ 

на ПУП, с който УПИ III-за училище да бъде отреден „За обществено 
обслужване и административни дейности“. 

  
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно покана за общо 

събрание на МБАЛ „Рахила Ангелова“ 

 
Поименно гласуване.  

С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 393 



 На основание чл. 21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 223 от 

търговския закон и чл. 23 ал.1 от Устава на Общото събрание на МБАЛ АД 

Перник,Общинският съвет Брезник: 

1. Дава правомощия за представителство на Община Брезник в Общото 

събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД на Иван Тинков 

– председател на ОбС. 

2. Управомощава го да гласува „по преценка“ по точките от посочения 

дневен ред на общото събрание за 21.12.2021г. 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на ОбС Брезник 

 

С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 394 
 

 

На основание чл.  27 ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема 
отчета за дейността на ОбС за 2021г. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Писмо от областна администрация за определяне 
представител в Областен съвет за борба с корупцията 

 

Поименно гласуване.  
С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/, ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 395 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, 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  определя за представител   в Областен обществен съвет по 

противодействие на корупцията и организираната престъпност Иван  
Методиев Тинков – председател на ОбС Брезник. 

 
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение и допълнение 

на Решение № 317 по протокол № 9/30.07.2021г 

 

Поименно гласуване.  

 

С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 396 

 
 На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.12 и чл. 45 ал.9 от ЗМСМА, Общинският 

съвет Брезник: 



1. Изменя и допълва решение № 317 по протокол № 9/30.07.2021г, като 
създава точка 2 от същото със следното съдържание: 

„т.2. Община Брезник отговаря за осигуряване на оборотни средства за 
точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, 

за които партньорът отговаря в размер на 20 000 лв. оборотни средства“ 
 

 

ПРОТОКОЛИСТ:      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/       /Иван Тинков/ 

 


