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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 13 

Гр.Безник, 29.10.2021г 
 

  Днес 29.10.2021г т 10,30 часа в малкия салон на читалище 

Просвещение се провежда заседание на ОбС Брезник. 
Присъстват всички 13 избрани съветника.  

Присъстват още ръководството и експерти от общинска администрация, кмет 
с.Ноевци и кметски наместници на населени места. 

Материалите са раздадени предварително на съветниците и разгледани на 
съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. 

Предложен е следния проект за дневен ред: 
1. Докладна записка относно Проект за допълнение и изменение на 

Приложение 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата за определяне на местните 
такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ. 

2. Докладна записка относно приемане на Проект на наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за определяне местните такси и 

цени на услугите,съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник 
3. Докладна записка относно предоставяне  на земеделска земя от ОПР в 

землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на наследниците на 

Астраки Герев 
4. Докладна записка относно предоставяне  на земеделска земя от ОПР в 

землището на с.Долна Секирна с цел възстановяването й на 
наследниците на Верчо Дойчинов 

5. Докладна записка относно предоставяне  на земеделска земя от ОПР в 
землището на с.Велковци  с цел възстановяването й на наследниците 

на Михаил Милев 
6. Докладна записка относно решение за отдаване под наем на недвижими 

имоти, общинска собственост 
7. Докладна записка относно предоставянето на поземлен имот 

52324.62.52 с.Ноевци, стар номер 062052, общинска собственост за 
възстановяването й на наследниците на Българин Колев 

8. Докладна записка относно предоставянето на земеделска земя от ОПФ в 
землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на 

Асен Васил Германови 

9. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление 
и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021г и 

даване съгласие за продажба на поземлен имот, утвърждаване на 
оценка за продажба и провеждане на търг 

10. 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 
11. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер а 

обезщетение за учредяване право на прокарване на отклонение от 
техническата инфраструктура 

12. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на 
ползване върху помещения, намиращи се в сграда с идентификатор  
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06286.501.983.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 

06286.301.938 
13. Докладна записка относно отпускане на допълнителни средства 

на ФК "Черногорец" с.Ноевци 
14. Докладна записка относно изработване на ПУП, с който да се 

промени предназначението на земеделска земя - изоставена орна земя 
ПИ № 06286.71.20 по КККР а гр.Брезник в земя за изграждане на 

фотоволтаичен парк 

15. Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за 
управление на вещ -частна общинска собственост автомобил марка 

Мерцедес 316 ЦДИ - дизел с ДНК РК 2722 ВВ 
16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Красава с цел възстановяването й на 
наследниците на Александър Стоянов 

17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 
ОПФ в землището на с.Красава с цел възстановяването й на 

наследниците на Никола Гьорев 
18. Докладна записка от Иван Тинков – председател на ОбС Брезник 

относно  прехвърляне на финансови средства от § 1098 към § 4214 по 
утвърдения бюджет за 2021г 

19. Докладна записка от Иван Тинков – Председател на ОбС относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Бойчо Димитров 

с.Ноевци 

20. Докладна записка от Иван Тинков – председател на ОбС относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Зорница Тодоракиева 

21. Други 
 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. Същия уведомява 
за допълнително постъпили докладни записки, които са разгледани на 

съвместно заседание на ОбС: 
- Докладна записка относно приемане на проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне местните такси и 
цени на услугите, съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник 

- Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за 
капиталови разходи през 2021г 

както и след заседанието на ПК: 
- Докладна записка относно приемане на проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне местните такси и 

цени на услуги, съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник 
 

Гласува се допълнителните докладни записки да се включат в дневния 
ред на заседанието. 

С 13 гласа „за“ дневния ред се допълва. 
Гласува се целия дневен ред. 

С 13 гласа „за“ е приет следния 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. Докладна записка относно Проект за допълнение и изменение на 

Приложение 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата за определяне на местните 
такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ. 
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2. Докладна записка относно приемане на Проект на наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне местните такси и 
цени на услугите,съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник 

3. Докладна записка относно предоставяне  на земеделска земя от ОПР в 
землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на наследниците на 

Астраки Герев 
4. Докладна записка относно предоставяне  на земеделска земя от ОПР в 

землището на с.Долна Секирна с цел възстановяването й на 

наследниците на Верчо Дойчинов 
5. Докладна записка относно предоставяне  на земеделска земя от ОПР в 

землището на с.Велковци  с цел възстановяването й на наследниците 
на Михаил Милев 

6. Докладна записка относно решение за отдаване под наем на недвижими 
имоти, общинска собственост 

7. Докладна записка относно предоставянето на поземлен имот 
52324.62.52 с.Ноевци, стар номер 062052, общинска собственост за 

възстановяването й на наследниците на Българин Колев 
8. Докладна записка относно предоставянето на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на 
Асен Васил Германови 

9. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление 
и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021г и 

даване съгласие за продажба на поземлен имот, утвърждаване на 

оценка за продажба и провеждане на търг 
10. 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 

11. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер а 
обезщетение за учредяване право на прокарване на отклонение от 

техническата инфраструктура 
12. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на 

ползване върху помещения, намиращи се в сграда с идентификатор  
06286.501.983.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 

06286.301.938 
13. Докладна записка относно отпускане на допълнителни средства 

на ФК "Черногорец" с.Ноевци 
14. Докладна записка относно изработване на ПУП, с който да се 

промени предназначението на земеделска земя - изоставена орна земя 

ПИ № 06286.71.20 по КККР а гр.Брезник в земя за изграждане на 
фотоволтаичен парк 

15. Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за 
управление на вещ -частна общинска собственост автомобил марка 

Мерцедес 316 ЦДИ - дизел с ДНК РК 2722 ВВ 
16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Красава с цел възстановяването й на 
наследниците на Александър Стоянов 

17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 
ОПФ в землището на с.Красава с цел възстановяването й на 

наследниците на Никола Гьорев 
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18. Докладна записка от Иван Тинков – председател на ОбС Брезник 

относно  прехвърляне на финансови средства от § 1098 към § 4214 по 
утвърдения бюджет за 2021г 

19. Докладна записка от Иван Тинков – Председател на ОбС относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Бойчо Димитров 

с.Ноевци 
20. Докладна записка от Иван Тинков – председател на ОбС относно 

отпускане на еднократна финансова помощ на Зорница Тодоракиева 

21. Докладна записка относно приемане на проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за определяне местните такси и 

цени на услугите, съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник 
22. Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък 

за капиталови разходи през 2021г 
23. Докладна записка относно приемане на проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне местните такси и 
цени на услуги, съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник 

Други 
 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект за допълнение и 

изменение на Приложение 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата за 
определяне на местните такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ. 

 

Росен Огнянов – Уважаеми колеги, Дами и господа, разгледахме докладната 
по т.1 – Разяснения даде Гергана Методиева. Необходими са промени в  план 

сметката и Приложение №1.Увеличението на таксите за депо и отчисленията, 
както горивата и минималната заплата. Всичко това  налага промяна в 

таксите. 
 

Мариола Попова – Не е редно да подминем с мълчание този въпрос. Ясно е 
че не можем да се разминем с увеличението. Трябва нещо да се направи по 

организацията на сметосъбирането. Графика се спазва, кофите са пълни. 
Къде са слабите моменти? Съвместно да решим въпроса. Повече боклуци се 

генерират. Явно и външни хора идват. Ако трябва да се обърнем към 
гражданите, да разберат, че боклука е наш проблем. Общината ни съдейства. 

 
Иван Тинков – Как се разбира в левове увеличението. 

 

Гергана Методиева –  експерт  МДТ -  20% за града и 30% за селата. 
 

Ваньо Добринов – Темата е специфична не само за нашата община. Всяка 
година разискваме. Още със закриване на общинските депа за оскъпи 

услугата. В ред на тези мисли много години се отлага  закона, който 
регламентира количеството боклуци на семейство. Определя се според 

данъчната оценка. Не е справедливо. Сложен е въпроса. Летвата е вдигната 
високо по отношение на отпадъците. Хората са различни. Знаят че не трябва 

да се изхвърля всичко в кофите, но се изхвърля. Администрацията се опитва 
да реши проблемите. Имаше план, по който работеше преди ОбС. Какви са 

приходите. Колко са събрани и кои повече от пет години не са плащали. Част 
от анализа е и тази информация. Има имоти, които не се ползват, но макар и 

малко се начислява такса. Важно е, че общините които имат повече приходи 
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се правят по-лесно. Не може 100% да се покрива тази услуга. Какво може да 

се направи по въпроса? Да обърнем внимание на приходите. Например 
следваща докладна за наем. Да се осъвременят цените. За следващата сесия 

де се даде информация колко неплатени данъци има. Колко писма са 
изпратени. Еколога също колко граждани са предупредени. Да се надяваме, 

че ще намерим най-правилното решение. 
 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Увеличението на промилите решавате вие. В 

момента четири камиона чистят. За цените на договори не може да се 
прехвърлят средства за сметосъбиране. Таксата се определя по данъчна 

оценка, но държавата така е решила. Новият камион вече е в България. Има 
неплатили, но те са длъжници и на НАП, НОИ и т.н. - ние сме последни. 

 
Ваньо Добринов – не казваме дали ще се приеме или не. Става въпрос за по-

подробен анализ. 
 

Гергана Методиева – експерт МДТ - Имотите които не се използват може да 
се подаде декларация предходната година. 

 
Моника Неделкова – експерт МДТ -  Тези, които са освободени плащат само 

депо. Повече фирми със задължения,  са в несъстоятелност. 
 

Росен Огнянов – Освободените от такса, плащат депо?! 

 
Детелина Виденова –  еколог на общината - това е такса, която плащаме без 

сметосъбиране и сметоизвозване. 
 

Росен Огнянов – Похвално е , че общината не бяха от отговорност. Таксата 
трябва да се увеличи, но какъв ангажимент поемаме към гражданите? 

 
Иван Бъчваров – зам.кмет – На възлови места сме поставили големи 

контейнери. Да не се образува сметище. Най-важно е съзнанието на 
гражданите.  Не искат да плащат допълнителни такси /например за 

строителни отпадъци/. 
 

Иван Тинков – Имаме един месец на разположение да организираме срещи и 
да работим делово. 

 

Богиня Рабакова –  В Община Божурище, където има много боклуци 
контейнерите са оградени с ограда. 

 
Венета Петрова – подземните контейнери вършат ли някаква работа. 

 
Иван Бъчваров  - зам.кмет – Там където искаме да монтираме още два 

контейнера минава кабел.  Търсят се варианта. Този на центъра върши 
работа.  

 
 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 13 гласа „за“ се прекратяват 
 

Иван Тинков – чете проекта за решение. Същия се подлага на гласуване 
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 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 348 
 

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 Общински 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, 

неразделна част от настоящето решение), който да се обяви за 

обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването 

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и 

предложения проекта за изменение на Наредбата за местни данъци да 

бъде внесен за утвърждаване. 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Проект на 

наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 
местните такси и цени на услугите,съгласно ЗМДТ на територията на 

Община Брезник 
 

Росен Огнянов – Разгледахме докладната на съвместно заседание на 

постоянните комисии. Отнася се за таксиметровите превози. Искрина 
Велизарова разясни необходимостта от докладната, а именно промени в 

Закона за автомобилните превози, като добави че след номера на услугата 
трябва да се изпише без такса. 

 
 Гласува се предложения проект за решение с допълнението – без такса  

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 349 
 

На основание чл. 21, 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 Общинският съвет Брезник: 

 

I. Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне 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 
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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. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне местните такси и цени на услугите, да бъде публикуван на 

интернет страницата на Община Брезник за обществено обсъждане.  

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне  на 
земеделска земя от ОПР в землището на с.Гигинци с цел 

възстановяването й на наследниците на Астраки Герев 

 
Иван Тинков – на съвместното заседание на комисиите т. 3,4 и 5 се 

разглеждаха анблок. Предлагам и сега да ги разглеждаме едновременно с 
отделно изписване на решенията. 

 
Росен Огнянов -  Разгледахме докладните по т.3,4,5. Изабела Иванова  

разясни по тях.  Всички документи са налице. Хората имат право за 
възстановяване.     

 
 Гласува се предложението за разглеждане анблок на т.3,4 5 с отделно 

изписване на решенията 
С 13 гласа „за“ се приема 

Росен Огнянов - чете населените места и имената на собствениците/ 
 Поименно гласуване. Председателят чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 350 
 

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. №5800-127/13.08.2021г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 

     

 1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му  в стари реални 

граници в землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на 

Астраки  Герев, както следва: 

– Поземлен имот с №14893.79.318 с площ от 0,632 дка, 

представляващ нива, девета категория в местност „Влакинци / Ракитов дол ", 

образуван от поземлен имот с № 14893.79.318, общинска собственост. 

          2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме 

последващите съгласно Закона действия. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне  на 

земеделска земя от ОПР в землището на с.Долна Секирна с цел 
възстановяването й на наследниците на Верчо Дойчинов 
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Поименно гласуване.  
С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 351 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. 

№5800-151/01.10.2021г.  от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

    I. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари 

реални граници в землището на  с. Долна Секирна, община Брезник, 

собственост на Верчо   Дойчинов, както следва: 

1.Поземлен имот №22263.36.682 с площ от 0,611 дка, 

представляващ изоставена орна земя, пета категория в местност „Честа 

шума/Краище", образуван от поземлен имот с № 22263.36.63, общинска 
собственост. 

2. Поземлен имот №22263.36.681 с площ от 1,184 дка, 
представляващ изоставена орна земя, пета категория в местност 

„Село/Краище", образуван от поземлен имот с № 22263.36.63, общинска 
собственост. 

3. Поземлен имот №22263.32.558 с площ от 1,247 дка, 
представляващ ливада, пета категория в местност „Неворци/Ливаге", 

образуван от поземлен имот с № 22263.32.543, общинска собственост. 

4. Поземлен имот №22263.32.557 с площ от 0,603 дка, 

представляващ ливада, пета категория в местност „Йордино/Ливаге", 
образуван от поземлен имот с № 22263.32.543, общинска собственост. 

5. Поземлен имот №22263.28.71 с площ от 1,079 дка, представляващ 
изоставена орна земя, девета категория в местност „Радилица", образуван от 

поземлен имот с № 22263.28.711, общинска собственост. 

6. Поземлен имот №22263.18.114 с площ от 1,298 дка, 
представляващ изоставена орна земя, пета категория в местност „Колин 

меджак/ Палакария", образуван от поземлен имот с № 22263.18.712, 
общинска собственост. 

7. Поземлен имот №22263.10.121 с площ от 0,976дка, 
представляващ изоставена орна земя, девета категория в местност 

„Бобово/Леяк", образуван от поземлен имот с № 22263.10.81, общинска 
собственост. 

8.Поземлен имот №22263.10.120 с площ от 1,258дка, представляващ 
изоставена орна земя, девета категория в местност „Бобово/Леяк", образуван 

от поземлен имот с № 22263.10.81, общинска собственост. 

        II. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 

 
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне  на земеделска 

земя от ОПР в землището на с.Велковци  с цел възстановяването й на 

наследниците на Михаил Милев 
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Поименно гласуване.  

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 352 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. 

№5800-143/13.09.2021г.   от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

    I. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в план за 

земеразделяне в землището на  с. Велковци, община Брезник, собственост 

на Михаил  Милев, както следва: 

1.Поземлен имот №10548.14.24 с площ от 1,099 дка, представляващ 
нива, шеста категория в местност „Кариповец", образуван от поземлен имот с 

№ 10548.14.24, общинска собственост. 

2. Поземлен имот №10548.17.22 с площ от 2,003 дка, представляващ 
нива, пета категория в местност „Гърбаница", образуван от поземлен имот с 

№ 10548.17.22, общинска собственост. 

3. Поземлен имот №10548.19.52 с площ от 4,676 дка, представляващ 

нива, шеста категория в местност „Циганка", образуван от поземлен имот с 
№ 10548.19.52, общинска собственост. 

4. Поземлен имот №10548.43.14 с площ от 2,150 дка, представляващ 
нива, пета категория в местност „Вискярско", образуван от поземлен имот с 

№ 10548.43.14, общинска собственост. 

5. Поземлен имот №10548.44.30 с площ от 0,330 дка, представляващ 

нива, пета категория в местност „Вискярско", образуван от поземлен имот с 
№ 10548.44.30, общинска собственост. 

6. Поземлен имот №10548.45.14 с площ от 39,992 дка, 
представляващ нива, шеста категория в местност „Пладнище", образуван от 

поземлен имот с № 10548.45.14, общинска собственост. 

        II. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за отдаване под 
наем на недвижими имоти, общинска собственост 

 
Росен Огнянов – на съвместното заседание на постоянните комисии 

разгледахме докладната. Разяснения бяха направени от Искрина Велизарова. 
Касае се за договор за ползване на терен на ретланслатора от БТК. 

 
Ваньо Добринов -  на комисията поисках договора. През 2016г – 235 лв. сега 

сумата е 250 лв. – това прави 6% увеличение. 
Да внесем справедливост. На гражданите увеличението с 20-30% Предлагам 

да се запише, че договора се актуализира спрямо инфлацията. Сега сумата 
да бъде 400лв. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет - Всяка година общината актуализира спрямо 
инфлационния индекс. Това е месечен наем. Ако БТК се откаже ще се върнем 

много назад. В момента на ретлансрлатора се ползва от А-1, БТК и Глобул. 
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Мариола Попова – Подкрепям г-н Добринов. Инфлацията върви ,а  в 
договора няма клауза за актуализиране. БТК разбират какъв е проблема. 

 
Иван Бъчваров – зам.кмет - БТК не разбира проблема. Трите оператора 

съвместно ползват техниките си. 
 

Росен Огнянов – предлагам 300 лв. и залагане точка договора за 

актуализиране спрямо инфлацията. 
 

Иван Тинков – имаме две предложения – 400 на г-н Добринов и 300 на Росен 
Огнянов 

 
Милен Миленков – юрисконсулт – Задавате ли си въпроса защо е тази цена. 

Това е наемна цена, заложена в наредбата – чл. 186 – 5,34 на кв.м. – 
фиксирана цена. 

 
Иван Тинков – кога изтича договора – да отложим докладната 

 
Ваньо Добринов -    предлагам да отложим докладната 

 
Росен Огнянов – да се подготви изменение в наредбата. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  По-добре да си приемете сега докладната, 
защото ако не се приеме няма да се плаща нищо. 

 
Мария Добревска – зам.кмет -  Ако сега приемете докладната след промяна в 

Наредбата ще се актуализира автоматично. 
 

Иван Тинков – оттеглям предложението си 
Росен Огнянов – оттеглям предложението си 

 
 Гласува се прекратяване на дебата 

 С 13 гласа „за“ се прекратяват 
 

Иван Тинков – чете предложения проект за решение в докладната записка с 
добавяне предложение за изменение на наредбата. Същия се подлага на 

гласуване. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 

 С 12 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 353 
 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 във 
връзка с чл. 14 ал. 2 от ЗОбС, чл. 3 ал. 1 и ал. 2, чл. 7 ал. 1 от НРПУРОИ и 

чл. 19 ал. 1 от ЗЕСМФИ, във връзка с чл. 56 ал. 2 от ЗУТ, Общинският съвет 
Брезник: 

              I. Дава съгласието си за отдаване под наем за срок от 10 години, 
без провеждане на търг и конкурс, в полза на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, БУЛСТАТ: 831642181, със седалище и 
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адрес на управление: гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско 

шосе“ № 115И, представлявано от Гинка Владимирова Майсторова, за части 
от следния имот – частна общинска собственост. 

           1. Правото да ползва площ от 47 (четиридесет и седем) кв. м от 
Ретранслаторна станция „Брезник“, находяща се в землището на гр. Брезник, 

м. „Гребен“ и представляваща сграда с идентификатор 06286.103.8.1, 
построена в имот с идентификатор 06286.103.8, АОС № 4080/17.12.2014 г. 

за монтиране и използване на електронни съобщителни съоръжения и 

оборудване, разпределени както следва: 
- 30 кв. м - помещение на втори етаж на сградата,; при граници и съседи: 

североизток – фасада, югоизток- коридор, югозапад – фасада, северозапад - 
фасада, отдолу – помещение за техническо оборудване, отгоре – покрив 

- 17 кв. м фасадна площ от сградата 
            2. Определя наемна цена в размер на 250.98 лв. без ДДС или 301.18 

лв. с ДДС, до влизане в сила на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне на местните такси и цени на услугите съгласно 

ЗМДТ с оглед законосъобразно фиксиране на актуални цени. 
 

             II. Възлага на кмета на Общината организирането на процедурата 
по отдаване под наем и сключване на договор.   

      
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставянето на 

поземлен имот 52324.62.52 с.Ноевци, стар номер 062052, общинска 

собственост за възстановяването й на наследниците на Българин 
Колев 

 
Росен Огнянов -  По тази точка Изабела Иванова разясни че имам 

разминаване между решението за възстановяване и кадастъра. Необходимо е 
решение за поправка на разминаването. 

 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 № 354 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 
от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ и подадено 

уведомление  вх. №5800-152/01.10.2021г.  от ОСЗ гр. Брезник, Общинският 

съвет Брезник: 
    I. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални 

граници в землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на 
Българин   Колев, както следва: 

1 Поземлен имот 52324.62.52, област Перник, община Брезник, с. Ноевци, м. 
ЛУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 0,934 дка, стар номер 062052. 
        II. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 
 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставянето на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел 

възстановяването й на наследниците на Асен Васил Германови 
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Росен Огнянов -  На съвместното заседание на ПК разяснения даде Изабела 
Иванова. Има постъпило искане. Всички документи са налице. Имат право на 

възстановяване 
 

 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 № 355 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. 

№5800-144/13.09.2021г. от ОСЗ гр. Брезник: 

    I. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари 

реални граници в землището на  с. Конска, община Брезник, собственост на 

Асен Васил  Германови, както следва: 

 
1.Поземлен имот №41126.12.233 с площ от 0,463 дка, 

представляващ ливада, пета категория в местност „Лука/Ливаге", образуван 
от поземлен имот с № 41123.12.113, общинска собственост. 

2. Поземлен имот №41126.12.234 с площ от 0,270 дка, 
представляващ ливада, пета категория в местност „Лука/Ливаге", образуван 

от поземлен имот с № 41123.12.113, общинска собственост. 

3. Поземлен имот №41126.12.235 с площ от 0,517 дка, 

представляващ ливада, пета категория в местност „Воденица/Ливаге", 
образуван от поземлен имот с № 41123.12.113, общинска собственост. 

4. Поземлен имот №41126.12.236 с площ от 1,450 дка, 

представляващ ливада, пета категория в местност „Поята/Ливаге", образуван 
от поземлен имот с № 41123.12.113, общинска собственост. 

5. Поземлен имот №41126.12.237 с площ от 1,138 дка, 
представляващ ливада, пета категория в местност „Мламол/Ливаге", 

образуван от поземлен имот с № 41123.12.113, общинска собственост. 

6. Поземлен имот №41126.12.238 с площ от 4,510 дка, 

представляващ ливада, пета категория в местност „Градина/Ливаге", 
образуван от поземлен имот с № 41123.12.113, общинска собственост. 

7. Поземлен имот №41126.12.239 с площ от 0,902дка, 
представляващ ливада, пета категория в местност „Градина/Ливаге", 

образуван от поземлен имот с № 41123.12.113, общинска собственост. 

8.Поземлен имот №41126.48.211 с площ от 0,568дка, представляващ 

Гори  и храсти в земеделска земя, 0 категория в местност „Райна бара/ 
Байчилница", образуван от поземлен имот с № 41126.48.199, общинска 

собственост. 

9. Поземлен имот №41126.48.212 с площ от 0,491дка, 
представляващ Гори  и храсти в земеделска земя, 0 категория в местност 

„Мало баре/ Байчилница ", образуван от поземлен имот с № 41126.48.199, 
общинска собственост. 
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10. Поземлен имот №41126.48.213 с площ от 0,479дка, 

представляващ Гори  и храсти в земеделска земя, 0 категория в местност 
„Мост/ Байчилница ", образуван от поземлен имот с № 41126.48.199, 

общинска собственост. 

        II. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 

 
ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на 

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 

на Община Брезник за 2021г и даване съгласие за продажба на 
поземлен имот, утвърждаване на оценка за продажба и провеждане 

на търг 
 

Росен Огнянов – Става въпрос за актуализиране на Програмата за 
управление на собствеността. На заседанието на ПК Искрина Велизарова 

даде разяснения че има заявено желание за закупуване на имота в 
с.Ярославци. Необходимо е да се допълни програмата, да се приеме оценката 

и да се насрочи търг. 
 

Иван Тинков – по списъка който следваме, като наш представител в 
комисията ще е Янка Хранова. 

 
Венета Петрова – Според мен цената е твърде ниска.  486кв.м. обособен 

самостоятелен парцел, граници с път, река, сграда на общински нужди. 

Предлагам 8 лв. /кв.м. или 3 888лв. 
 

Веселин Крумов – нали ще се обяви търг.- Цената ще си дойде на търга. 
 

Ваньо Добринов -  Ако никой не се яви, нова цена. Преди време в Конска се 
закупи място за 5 лв./кв.м и го продадоха за 15лв./кв.м. 

 
 Гласува се предложението на В.Петрова  за 8 лв/кв.м. 

 С 4 гласа  “за“,  5 против и 4 въздържали се – предложението не се 
приема 

 Гласува се прекратяване на дебатите – С 13 гласа“за“ се прекратяват 
 Гласува се предложението от докладната с член в комисията Янка 

Хранова 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 9 гласа „за“ и 4 против /В.Добринов, В.Петрова, В.Алексова, 
М.Попова/, ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 356 

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

ал.9, 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. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост в Община Брезник за 2021 г. в Раздел II със следния имот: 
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1. Незастроен поземлен имот , представляващ парцел отреден за 

индивидуално жилищно строителство УПИ V (урегулиран поземлен имот 

пети), кв. 12 (квартал дванадесети) по РП на с. Ярославци, утвърден със 

Заповед № 21/18.01.1990 г. и изменен със Заповед № РД_2-647/05.09.2018 

г.за ЧИ на ПУП-ПРЗ, община Брезник, с площ 486 кв. м (четиристотин 

осемдесет и шест).АОС № 5130/17.10.2018 г. 

             I I. Утвърждава оценка за продажба на поземления имот и 

провеждане на търг, както следва: 

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за 

индивидуално жилищно строителство УПИ V (урегулиран поземлен имот 

пети), кв. 12 (квартал дванадесети) по РП на с. Ярославци, утвърден със 

Заповед № 21/18.01.1990 г. и изменен със Заповед № РД_2-647/05.09.2018 

г.за ЧИ на ПУП-ПРЗ, община Брезник, с площ 486 кв. м (четиристотин 

осемдесет и шест).АОС № 5130/17.10.2018 г. 

Данъчната оценка е 1014.80  лв. Оценка на лицензиран оценител и начална 

тръжна цена   2852.00 лв.  Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Разпореждането на имота да се извърши чрез търг с явно 

наддаване. 

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

………………………………………………………………………………. 

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за 

продажба за посочените имоти, след провеждане на процедура. 

 

ДЕСЕТА 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 

 
Росен Огнянов – По тази точка разяснения даде Изабела Иванова. Всяка 

година се сключват договори. Има заповед от ОДЗ Перник. Необходимо е 
решение на ОбС. 

 
 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Росен Огнянов и Мариола Попова декларират 
конфликт на интереси 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 357 

 

   На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, 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 за стопанската 2021/2022г. с ползвателите  за имоти-полски 

пътища.  
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         2. Община Брезник да сключи едногодишни договори с ползвателите 

на полски пътища за средното годишно рентно плащане за съответното 

землище. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Докладна записка относно утвърждаване на 

еднократен размер а обезщетение за учредяване право на 
прокарване на отклонение от техническата инфраструктура 

 
Росен Огнянов – На заседанието на комисиите Искрина Велизарова обясни, 

че е постъпило заявление за прокарване на трасе – отклонение от 
техническата инфраструктура. Допуснахме за разглеждане от днешната 

сесия. 

 
Иван Тинков – чете проекта за решение 

 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 12 гласа „за“ /В.Крумов извън залата/  ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 358 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.193 от ЗУТ, 
Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти,  

Общинският съвет гр. Брезник:  
1. Дава съгласие в полза на поземлен имот с идентификатор 

06286.49.84, находящ се в гр. Брезник, общ. Брезник, област Перник по 

КККР, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за 

изменение в КККР; адрес на поземления имот: гр. Брезник, местност 
„Стария яз“  с площ 3036 кв.м, трайно предназначение на територията 

урбанизирана; начин на трайно ползване „за друг вид производствен, 
складов обект“, предходен идентификатор: 06286.49.1; номер по 

предходен план: квартал: 132, парцел I – 49.84 като ползвател, 
собственост на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД – гр. София, ЕИК 175085154, 

представлявано от Атанас Тасмов –Управител, с адрес на управление – гр. 
София, р-н Витоша, бул. „България” №102, да бъде учредено безсрочно 

право на прокарване на трасе и сервитут на система от 4 броя шахтови 
кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. 

захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20KV на помпена 
станция, намиращи се ПИ 41126.13.106 и ПИ 41126.13.108 в землището на с. 

Конска и в ПИ 06286.49.11 и ПИ 06286.49.81 в землището на гр. Брезник с 

външни връзки до помпена станция за промишлено водоснабдяване със свежа 
вода в УПИ I-49.84 „За производствени, складови дейности и техническа 

инфраструктура“, кв. 132 по РП на гр. Брезник. Трасето на проводите 
преминава през обслужващи имоти, общинска собственост с идентификатори, 

както следва: 41126.13.292; 41126.13.301; 41126.13.299; 06286.49.64; 
06286.49.70; 06286.49.66; с дължина на трасето 613.59 линейни метра и 

възникнала сервитутна зона 2429 кв.м. в имоти общинска собственост. 
 2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 
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1226.00 лв. Посочената цена се облага с ДДС. 

3. Направената експертна оценка от лицензиран оценител на 
стойност от 250.00 лв. да бъде заплатена от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД. 

4.Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни 
действия по сключване на договора. 

 
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване 

безвъзмездно право на ползване върху помещения, намиращи се в 

сграда с идентификатор  06286.501.983.1 разположена в поземлен 
имот с идентификатор 06286.301.938 

 
Росен Огнянов – на заседанието на комисиите Искрина Велизарова обясни, 

че договора на Дирекция социално подпомагане за ползване на помещенията 
изтича на 02.12. След гласуване докладната беше допусната до днешната 

сесия. 
 

Иван Тинков чете проекта за решение. 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 
Иван Тинков и Катя Йорданова декларират конфликт на интереси. 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 359 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА,във връзка с чл. 12, ал. 3, чл. 

39, ал. 2, ал. 5 и ал. 6  от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1, 
чл.21, ал. 1, т. 4, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, във 
връзка с §34 и §35 от ПЗР към ЗИДЗСП, Общинският съвет Брезник,  

 
1.Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на 

Агенция за социално подпомагане гр. София, към Министерство на труда и 

социалната политика, представлявана от Румяна Петкова – изпълнителен 
директор, за нуждите на изнесено работно място гр. Брезник към ДСП 

Перник - част от недвижим имот частна общинска собственост, целият 
представляващ двуетажна общинска административна сграда с 

идентификатор 06286.501.938.1, разположена  в поземлен имот с 
идентификатор 06286.501.938, по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-

35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК; последно изменение на КККР засягащи 
поземления имот е от 30.11.2011 г.; адрес: гр. Брезник, ул. „Елена 

Георгиева“ № 27; номер по предходен план квартал 39, парцел VI, а 
именно: 

А) Помещения, намиращи се на етаж I 
- Стаи №№ 1,2,3,4,5 

- ½ от коридор и ½ от санитарен възел 
Обща площ на етаж I – 67,85 кв. м 

                        Б) Помещения, намиращи се на етаж II 

                                - стаи №№ 2 и 3 
                                - ½  от коридор и ½ от санитарен възел 

                                      Обща площ на етаж II – 37.80 кв. м 
 

      2.Възлага на Кмета на община Брезник да издаде заповед и да сключи 
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договор за учредяване на   безвъзмездно право на ползване  

 
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на 

допълнителни средства на ФК "Черногорец" с.Ноевци 
 

Иван Тинков – На заседанието на комисиите г-жа Добревска подробно 
разясни необходимостта от прехвърлянето на средствата. Има остатък на 

средства на волейболния клуб и необходимост от такива на ФК „Черногорец“. 

Докладната беше допусната 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 № 360 
 На основание чл. 21 ал. 1 т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Прехвърля средства в размер на 880,00 лв. от бюджета на волейболен 
клуб „Чорни“ гр.Брезник към бюджета на футболен клуб „Черногорец“ 

с.Ноевци 
2. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата промяна в 

бюджета. 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на 

ПУП, с който да се промени предназначението на земеделска земя - 
изоставена орна земя ПИ № 06286.71.20 по КККР а гр.Брезник в земя 

за изграждане на фотоволтаичен парк 
 

Росен Огнянов – на съвместното заседание на комисиите архитекта на 
общината взе отношение. Обясни, че фирмата поема разходите за ПУП. 

 
Иван Тинков чете проекта за решение 

 Гласува се проекта за решение 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 361 
 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 № 06286.71.20 по КККР на гр.Брезник. 

2. Дава съгласие кмета на Община Брезник да извърши действията по чл. 
135 ал. 3 от ЗУТ, като издаде заповед за изготвяне на проект – ПУП – 

ПР и ПЗ, с който да се обособи нов УПИ, като се промени 
предназначението на ПИ 06286.71.20 по КККР на гр.Брезник от 

земеделска земя – изоставена орна земя, категория 9 в урбанизирана 
територия за „фотоволтаичен парк“. 

ПУП - ПР и ПЗ да се изготви по възлагане от заявителя, на 
основание чл. 124а  ал. 5 от ЗУТ. 

 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне 

безвъзмездно за управление на вещ -частна общинска собственост 
автомобил марка Мерцедес 316 ЦДИ - дизел с ДНК РК 2722 ВВ 
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Росен Огнянов – по тази точка от дневния ред на заседанието на комисиите 

юриста на общината разясни  че става въпрос за линейката, която повече се 
ползва от ЦНСТ. Досега е била зачислена на Домашен социален патронаж. 

Има определена цена. 
 

Иван Тинков – чете проекта за решение. 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 362 

 
 На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.2, 

чл.12 ал.1 и ал.4 от ЗОбС и чл. 3 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
Брезник: 

1. Дава съгласието си да бъде предоставен безвъзмездно за управление 
на ЦСУРТ – Община Брезник със седалище и адрес гр.Брезник, 

ул.“Владо Радославов“ № 29, булстат 0003865590255, представляван от 
Гинка Мирчева за неопределен срок специализиран автомобил, марка 

„Мерцедес 316 ЦДИ“, дизел с ДКН РК 27 22 ВВ, идентификационен 
номер WDB903662IR92444, свидетелство за регистрация № 005798369 

от дата 25.04.2013г, в едно с всички принадлежности, числящи се към 
него. 

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да издаде заповед и предаде 

вещта. 
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава с цел 

възстановяването й на наследниците на Александър Стоянов 
 

Иван Тинков – на заседание на комисиите т. 16 и 17 са разглеждани анблок. 
Предлагам и сега да ги гласуваме така с отделно изписване на решенията. 

 
Росен Огнянов -  На комисиите бяха разгледани и гласувани анблок. Става 

дума за възстановяване на земеделска земя с.Красава. т. 16 – наследници на 
Ал.Стоянов, т. 17 – наследници Никола Гьорев 

 
 Гласуват се предложенията  по т.16 и 17 с отделно изписване на 

решенията. 

 Поименно гласуване, председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 363 

 
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. №5800-162/19.10.2021г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 

     

 1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му  в стари реални 

граници в землището на  с. Красава, община Брезник, собственост на 

Александър   Стоянов, както следва: 
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– Поземлен имот с №39517.57.215 с площ от 5.611 дка, 

представляващ нива, пета категория в местност „Под Красава / Абдиница ", 

образуван от поземлен имот с № 39517.57.37 с площ: 3.715дка и поземлен 

имот №39517.57.57 с площ: 1.896дка, общинска собственост. 

          2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме 

последващите съгласно Закона действия. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава с цел 
възстановяването й на наследниците на Никола Гьорев 

 
Поименно гласуване 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 364 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. 

№5800-163/19.10.2021г.  от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

  

  I. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари 

реални граници в землището на  с. Красава, община Брезник, собственост 

на Никола   Гьорев, както следва: 

1. Поземлен имот №39517.22.113 с площ от 2.500 дка, 

представляващ нива, пета категория в местност „Гер.ливада/Друм", 

образуван от поземлен имот с № 39517.22.7, общинска собственост. 

2. Поземлен имот №39517.55.39 с площ от 11.000 дка, 

представляващ нива, пета категория в местност „Мъртвин/Равнище", 

образуван от поземлен имот с № 39517.55.2, общинска собственост. 

        II. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 

 
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков – 

председател на ОбС Брезник относно  прехвърляне на финансови 
средства от § 1098 към § 4214 по утвърдения бюджет за 2021г 

 
Иван Тинков – чете докладната записка.  Прехвърляне на средства за 

представителни разходи на ОбС в § 4214 – отпускане на помощи 
 

 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 № 365 

 
 На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125 ал.1 т.2 

от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник: 
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1. Прехвърля сумата от 2000 /две хиляди/ лева от § 10-98 

„представителни дейности на ОбС“ към § 42-13 „помощи по решение на 
ОбС“, като не се изменя общия размер на разходите. 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата 
промяна, съгласно единната бюджетна класификация. 

 
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков – 

Председател на ОбС относно отпускане на еднократна финансова 

помощ на Бойчо Димитров с.Ноевци 
 

Иван Тинков – Предлагам по 400 лв. за двете докладни. 
Ваньо Добринов – Предлагам т. 19 и т.20 едновременно. Сумата от 400лв. ми 

се струга голяма. Става дума за покриване лекарства. Малко са хората в 
общината които не ползват лекарства. Предлагам по 150 лв. на двете молби. 

 
Катя Йорданова – да се изясни за какво става дума. Подкрепям 

предложението за 150 лв. 
 

Асен Асенов – кмет с.Ноевци -  Да вметна, че човека от Ноевци е онкоболен 
и в много тежко състояние. 

 
Катя Йорданова – да не се пренебрегва Дирекция социално подпомагане. Да 

се подават молби първо там. 

 
Росен Огнянов – да гласуваме за т. 19 – 400 лв. 

Гласува се прекратяване на дебатите. С 13 гласа „за“ се прекратяват 
Предлага се гласуване по 400 лв. за двете молби 

По т. 19 – финансова помощ за Бойчо Димитров 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 
 С 9 гласа „за“ 1 против /В.Добринов/ и 3 въздържали се /В.Петрова, 

В.Алексова и М.Попова/ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 366 

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

Брезник: 
1. Отпуска сумата от 400 /четиристотин/ лева на Бойчо Димитров от 

бюджета на ОбС, за покриване разходите, необходими за лечението му. 

2. Средствата да бъдат взети от § 32-14 „Обезщетения и помощи по 
решение на ОбС“ 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата 
процедура. 

 
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков – председател 

на ОбС относно отпускане на еднократна финансова помощ на 
Зорница Тодоракиева 

 
 Гласува се предложение за отпускане на 400лв. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 
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 С 9 гласа „за“ и 4 въздържали се /В.Добринов, В.Петрова, В.Алексова и 

М.Попова/ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 367 

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

1. Отпуска сумата от 400 /четиристотин/ лева на Зорница Тодоракиева  
от бюджета на ОбС, за покриване разходите, необходими за 

лечението й. 

2. Средствата да бъдат взети от § 32-14 „Обезщетения и помощи по 
решение на ОбС“ 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата 
процедура 

 
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне местните такси и цени на услугите, съгласно ЗМДТ на 

територията на Община Брезник 
 

Росен Огнянов -  На заседание на постоянните комисии Искрина Велизарова 
даде разяснение, че промени в закона за туризма налагат промяна в 

наредбата. Докладната беше допуснато 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 № 368 

 
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, Общинският съвет Брезник: 

І. Приема проект на Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгл. ЗМДТ, 

както следва: 

 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.“ 

 

         ІІ. Предложеният Проект на Наредбата за изменение и допълнение 
на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услугите, съгл. 

ЗМДТ да бъде публикуван на интернет страницата на Община Брезник за 
обществено обсъждане.  
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ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на 
обект в поименния списък за капиталови разходи през 2021г 

 
Росен Огнянов – Разгледахме докладната на заседание на постоянните 

комисии. Десислава Антонова обясни, че се касае за спешен ремонт  на 
помпата на парното в детската градина. По голямата сума налага включване 

в поименния списък. 

 
Иван Тинков – чете проекта за решение  

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 

 С 12 гласа „за“ /Б.Рабакова декларира конфликт на интереси/ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 369 
 

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 промяна в 

поименния списък за капиталови разходи през 2021 г. съгласно приложение 
№1. 

 
Промяната засяга обекти на стойност 1 505 899 лв. 

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 3 600 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 
 

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

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 
1.Увеличава разходи с 13 072 лв. по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи, както следва: 
1.1. Функция „Образование“. 3600 лв. 

1.1.1. Дейност 311 „Детски градини“  3600 лв. 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 

 3600 лв. 
 

1.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда“. 9472 лв. 

1.2.1. Дейност 606 „Изгр.,ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“ 9472 лв. 
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 9472 лв. 

 
2. Намалява разходи с 13 072 лв. по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи, както следва: 
2.1. Функция „Образование“. 13072 лв. 

2.1.1. Дейност 311 „Детски градини“  3600 лв. 
§§ 10-15 „Разходи за материали“  3600 лв. 

2.1.2. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“  9472 лв. 

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“  9472 лв. 
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ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ на 

територията на Община Брезник Други 
 

Васка Борисова – специалист ТСУ – Променя се ЗУТ, като се добавя чл. 147а 
– разрешение за промяна предназначението на сграда без СМР. Предстои 

изготвяне на бланка за услугата. 

 
Венета Петрова – Това е нов вид услуга, която не е била включена в 

Наредбата 
 

Росен Огнянов – Да се облекчи процедурата. 
 

 Гласува се прекратяване на дебатите 
 С 12 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/, дебатите се прекратяват 

 
Иван Тинков – чете проекта за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 12 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ , ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 370 

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

връзка с чл. 147а, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 
1. Приема проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМТД, 
както следва: 

- Изменя и допълва чл. 67, като изречението в основния текст 
„Издаване на разрешение за строеж без одобряване на 

инвестиционни проекти /услуга 2130/ става ал.1 
- Създава нова ал.2 със следното съдържание: 

Ал.2 „промяната на предназначението на сгради или на самостоятелни 
обект в сгради без извършване на строителни и монтажни работи 

/услуга 3179/ - 80,00 лв. 
2. Предложеният проект на Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне на местните такси и цени на услугите, 

съгласно ЗМДТ да бъде публикуван на интернет страницата на Община 
Брезник за обществено обсъждане. 

 
 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 12,30 часа. 

 
 

 
 

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

 


