
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

П Р О Т О К О Л 

№ 13 

Гр.Брезник, 20.11.2020г 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне под наем за 

една стопанска година на имоти - полски пътища, общинска 
собственост, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по 

землища 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 192 

На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 27в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във 
връзка с чл. 75а ал. 3 от ППЗСПЗЗ и постъпило искане от Директора на 

ОД „Земеделие“ – Перник, Общинският съвет Брезник: 

1. Упълномощава кмета на Община Брезник да издаде заповед, която 

да бъде публикувана на интернет страницата на общината за 

сключване на договори с ползвателите за имоти - полски пътища. 

2. Община Брезник да сключи едногодишни договори с ползвателите 

на полски пътища за средното годишно рентно плащане за 

съответното землище. 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обект в 

поименния списък за капиталови разходи през 2020г 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 193 

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 2020 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 
2020 г. 

0 2000 

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
0 2000 

Функция 05: Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
0 2000 

5201 Придобиване на компютри и хардуер 0 2000 

 

Компютърни конфигурации 0 2000 

Компенсирана промяна по бюджета за 2020 г. на Община Брезник, 
както следва: 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава разходи с 2000 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

1.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 

Дейност 311 „Център за настаняване от семеен тип“ 

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 2000 лв. 

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 2000 лв. 

2. Намалява разходи с 2000 по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

2.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 

Дейност 311 „Център за настаняване от семеен тип“ 

§ 10-00 „Издръжка“ 2000 лв. 

§ 10-16 „Разходи за вода, горива и енергия“ 2000 лв. 



Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 2000 лв. 

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

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на допълнения 

и изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 194 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие 
разпоредбите на чл. 26 ал. 3 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от 

АПК , Общинският съвет Брезник: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци, както следва: 

В раздел VI 

Туристически данък 

§1. В ал. /5/ на чл. 57 цифрата „30“ пред думата „януари“ се заменя с 

цифрата „31“. 

1. Направените промени в наредбата за определяне размера на 

местните данъци да бъдат отразени в съответния подзаконов 

нормативен акт. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник 
относно одобряване проект на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и 

сервитут на подземен електропровод 20 KV, външно двойно 
електроснабдяване на МОК „Милин Камък“ от ПИ 06286.33.31 

/подстанция/ по КККР на гр.Брезник, до УПИ IV-72.47 – ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКСА 
ИНФРОСТРУКТУРА В КВ. 129 ПО РП НА гр.Брезник,собственост на 

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД – концесионер на находище „Милин камък“ в 
землището на град Брезник. 

  

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 195 

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, 
Общинският съвет Брезник ОДОБРЯВА проект за обект ПУП-



ПП/парцеларен план/ за трасе и сервитут на ПОДЗЕМЕН 

ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 KV, ВЪНШНО ДВОЙНО ЕЛЕКТРО-СНАБДЯВАНЕ НА 
МОК „МИЛИН КАМЪК“ от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр. 

Брезник до УПИ IV-72.47-за производствени, складови дейности и 

техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник, 
собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД. Трасето на подземния 

електропровод 20 KV се предвижда да започне от ПИ 06286.33.31, в 
който се намира действаща подстанция Брезник 110/20 KV, като 

трасето преминава през ПИ с номера 06286.34.35, 06286.38.57, 
06286.38.59, 06286.38.60, 06286.59.25, 06286.59.14, 06286.71.29 по 

КККР на гр.Брезник, Община Брезник, които представляват 
земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ 

през ПИ 06286.38.58, който представлява територия за транспорта с 
НТП „Местен път“, през ПИ с номера 06286.38.30, 06286.38.55, 

06286.37.28 по КККР на гр.Брезник, Община Брезник които 
представляват земеделска земя с НТП „нива“ и ПИ 06286.501.1825 с 

НТП „водно течение, река“, като за тези изброени ПИ ще се осигури 
нов сервитут. За останалата част от трасето с обща дължина 2978м 

вече има създаден сервитут с ПУП-ПП на името на титуляра, при 

изграждането на други комуникации до площадката МОК „Милин 
камък“. 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно 
връщане за ново обсъждане решение № 189 по протокол № 12 от 

проведено заседание на ОбС от 23.10.2020г 

На основание проведеното гласуване, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 196 

На основание чл. 45 ал. 9 предложение 1 от ЗМСМА, Общинският 

съвет Брезник отменя решение № 189 по протокол 12 от 23.10.2020г 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за формиране 

на маломерна яслена група в ДГ Брезица г.Брезник във връзка с чл. 59 
от наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 197 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 59 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, Общинският съвет 
Брезник разрешава формирането на маломерна яслена група в ДГ 

„Брезица“ – град Брезник, с минимум шест деца за учебната 
2020/2021г 



СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване на Община 

Брезник с проектно предложение по целева програма „Обществена 
трапезария“ финансирана от фонд „Социална закрила“ през 2021г 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 198 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 т. 24 и ал. 2 , във връзка с чл. 17 ал.1 

т. 7 от ЗМСМА и по реда на чл. 27 ал.1 т.2 от Закона за социално 
подпомагане, Общинският съвет Брезник дава съгласието си Община 

Брезник да кандидатства с проектно предложение по целева програма 
„Обществена трапезария“ , финансирана от фонд „Социална закрила“ 

през 2021г. 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане декларация от ОбС 

за подкрепа на становище на НСОРБ във връзка изразяване 
несъгласие с Проекта за нов Закон за ВиК 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 199 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник 
приема следната 

ДЕКЛАРАЦИЯ: 

1. Общинските съветници съставляващи ОбС Брезник декларират 
пълна подкрепа на приложеното становище на НСОРБ във 

връзка с проекта за нов Закон за ВиК 

2. Общинският съвет Брезник призовава законодателите, както и 

работилите по изготвянето на въпросния законопроект, да се 
вслушат в аргументите и становището на представителите на 

общините в Република България. 

3. Препис от декларацията да се изпрати от председателя на ОбС 

Брезник на НСОРБ и в МРРБ за сведение и с апел в проекта за 
нов Закон за ВиК да бъдат включени направените и посочени 

в становището на НСОРБ предложения. 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предложение за отпускане 

на персонални пенсии на малолетни лица 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 200 



На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 2 т.1 и ал. 4 т.3 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл. 92 от 
Кодекса за социалното осигуряване, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в МС на Република 

България за отпускане на персонална пенсия от починал родител 

на децата: 

- Владимира Рангелова Владимирова 

- Лазарина Рангелова Владимирова 

1. Възлага на председателя на ОбС Брезник да изпрати преписката 

на Министерски съвет на Република България - София. 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/ 

 


