
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

П Р О Т О К О Л 
№ 14 

Гр.Брезник, 26.11.2021г 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне  на обект в 

поименния списък за капиталови разходи през 2021г 
 

Поименно гласуване.  
С 9 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  371 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява добавянето на нов 
обект в поименния списък за капиталови разходи през 2021 г. както следва: 

 

N Обект 

БИЛО СТАВА 

Чл. 127, 

ал.1 от 
ЗПФ    

(СБС) 

Чл. 127, 

ал.1 от 
ЗПФ    

(СБС) 

Разходи, които ще бъдат извършени през 2021 
г. 

0 1 084 

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 
материални активи 

0 1 084 

Функция 05: Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
0 1 084 

5201 Придобиване на компютри и хардуер 0 1 084 

 Преносим компютър 0 1 084 

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

както следва: 
 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
1.Увеличава разходи с 1 084 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 
1.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“  1084 лв. 
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  1084 лв. 

 

2. Намалява разходи с 1 084 лв. по функции, дейности, параграфи и 
подпараграфи, както следва: 

2.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“  1084 лв. 

§ 10-00 „Издръжка“  1084 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт“  1084 лв. 

 
Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 1 084 лв.  

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

 
 



ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане проект на 

наредба за управление и вътрешен ред в гробищните паркове 
/гробища/, условията и реда за погребения и кремации, ползването 

и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с 
тази дейност услуги на територията на Община  Брезник 

 

С 10 гласа „за“ ОбС взе  
Р Е Ш Е Н И Е  №  372 

 
 На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните 
актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общинският съвет Брезник: 
1. Приема проект на наредба за управление и вътрешен ред в гробищните 

паркове /гробища/, условията и реда за погребения и кремации, 
ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и 

свързаните с тази дейност услуги на територията на Община  Брезник. 
2. Проектът на наредба за управление и вътрешен ред в гробищните 

паркове /гробища/, условията и реда за погребения и кремации, 
ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и 

свързаните с тази дейност услуги на територията на Община  Брезник 

да бъде публикуван на сайта на Община Брезник при спазване на 30-
дневен срок, след което при спазване на ЗНА и на основание 

настоящето решение кметът на община Брезник да внесе докладна 
записка в ОбС за окончателното й приемане. 

 
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за частично 

изменение на ПУП в кв. 22 - терен "за автогара"  по РП на с.Ноевци 
 

Поименно гласуване 
С 9 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  373 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА , чл. 35 ал. 4 от ЗОС и чл. 134 
ал. 2 т. 6 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. Във връзка с чл. 15 ал. 3 от ЗУТ, на основание чл. 35 ал. 4 от ЗОС и чл. 

24 ал .1 и ал. 5 от НРПУРОИ, дава съгласието си да бъдат придадени 
възмездно 364 кв.м. общински поземлен имот, част от незастроен терен 

„за автогара и битов комбинат“ в кв. 22, участващ в проектен УПИ  I - 
79,76 собственост на Константин Матеев от с.Ноевци 

2. На основание чл. 15 ал. 3 и чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ се задължава 
кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за 

продажба по пазарни цени на горния общински имот. 
3. На основание чл. 35 ал. 4 от ЗОС и чл. 24 ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОИ 

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 посочения общински имот се придава към 

проектен УПИ   I - 79,76 кв. 22 по РП на с.Ноевци, собственост на 
Константин Матеев. 

 

 
 



ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Програма за развитие 

на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2022г 
 

С 9 гласа“за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  374 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 1 и 
а 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 
2022г. 

 
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне помещение за 

безвъзмездно ползване в сградата на бивша ПГСС Брезник 
 

Поименно гласуване.  
С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  375 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 1 т. 7 от Правилника 
за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка  с чл. 39 ал. 

4, чл. 8 ал. 2 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, и чл. 31 ал. 5 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Дава съгласието си за продължаването на сключения договор между 

Община Брезник и Центъра за развитие на устойчиви общности – 
София, за срок от две години, считано от 01.01.2022г, при запазване на 

клаузите, залегнали в него. 
2. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи анекс към 

действащия договор, на основание взетото настоящо решение на ОбС. 
 

ШЕСТА ТОЧКА: Допусната явна фактическа грешка по процедиране 
на изработване на ПУП с който да се промени предназначението на 

земеделска земя- изоставена орна земя ПИ № 06286.71.20. по КККР 
на гр.Брезник в земя за изграждане на фотоволтаичен парк 

 

С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  376 

 
 На основание чл. 21 ал.1  т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 
1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изготвяне на проект на ПУП – 

ПРЗ за обект: Фотоволтаичен парк“ за смяна предназначението на 
земеделска земя - ПИ № 06286.71.20 по КККР на гр.Брезник в земя за 

изграждане на фотоволтаичен парк. 
2. Разрешава изработването на проект за ПУП – ПРЗ за обект 

„Фотоволтаичен парк“ за ПИ № 06286.71.20 по КККР на гр.Брезник в 
местността „Шегава“. 

 
 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на Радослава Василева 
 



Поименно гласуване.  

С 9 гласа „за“ и 2 въздържали се /В.Добринов и В.Алексова/, ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  377 
 

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

Брезник: 
1. Отпуската сумата от 300 /триста/ лева на Радослава Василева от 

бюджета на ОбС за покриване на част от разходите, необходими да 
лечението й. 

2. Средствата да бъдат взети от № 42-14 – „Обезщетения и помощи по 
решение на ОбС“ 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура 
 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 
 

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 14 

Гр.Брезник, 26.11.2021г 
 

 

ОСМА ТОЧКА: Отпускане на еднократна помощ на Маргарита Христова 
 



Поименно гласуване 

С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  378 

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

Брезник: 

1. Отпуската сумата от 300 лв. на Маргарита Петрова от бюджета на ОбС, 
за покриване на част от разходите, необходими за лечението й. 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – „Обезщетения и помощи по 
решение на ОбС“ 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура 
4. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението на 

основание чл. 60 ал.1 от АПК 
 

 
 

 
 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 14 

Гр.Брезник, 26.11.2021г 
 



 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на проект за ЧИ 
на ПУП - улица с ОТ 11-12, по РП на с.Конска, с който да се намали 

габарита на улицата откъм кв. 12 като уличнорегулационната линия 
откъм кв. 12 да бъде преместена по материализираните на място 

огради и сгради. 

 
Поименно гласуване.  

С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №  379 

  
 На основание чл. 21 ал.1 т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник: 
1. Дава съгласието си кмета на Община Брезник да извърши действията 

по чл. 15 ал. 2 от ЗУТ, като частите от улицата, публична общинска 
собственост в обхвата на ОТ 11-12 по РП на с.Конска да бъдат 

придадени към прилежащите към улицата УПИ. 
2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващите 

действия по ЗУТ за издаване на предписание за изменение на ПУП 
 

 

 
 

 
ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


