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

                                                                           

П Р О Т О К О Л 

№   1 

Гр.Брезник, 30..01.2019г 

 

 Днес 30.01.2019г от 10,30 часа в малкия салон на читалище „Просвещение” се 

провежда заседание на Общински съвет Брезник. 

Присъстват всички 13 избрани съветника. 

Присъстват още ръководството и експерти от  общинска администрация, второстепенни 

разпоредители, кметове и кметски наместници на населени места, граждани. 

Материалите за заседанието са раздадени предварително на съветниците. 

Предложен е следния проект за дневен ред: 

1. Докладна записка относно проект на бюджет за 2019г на Община Брезник и средства от 

Европейския съюз 

2. Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и на 

кметовете на кметства в Община Брезник 

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба 

за определяне размера на местните данъци 

4. Докладна записка относно проект на Наредба за определяне на местните такси и цени 

на услуги съгласно ЗМДТ 

5. Докладна записка относно одобряване на проект за обект : ПУП-ПП за трасе и сервитут 

за изграждане на линеен обект "Подземен провод на електронно съобщителна мрежа от 

ПИ № 06286.29.40 по КККР на гр. Брезник до УПИ І-73.1, 73.5 квл.129 по РП на гр.-

Брезник за осигуряване на съобщителни връзки до производствената площадка за 

търсене, проучване и добиване на подземни богатства от "ТРЕЙС РИСОРЗИС" ЕООД, 

концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр-Брезник 

6. Докладна записка относно Искане за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за обект: 

"Фотоволтаична централа" в ПИ № 06286.74.31 по КККР на гр.-Брезник, намиращ се в 

местността "Дълбоки дол", вх.№ 2600-62 от 06.12.2018г от "ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС" 

ЕООД 

7. Докладна записка относно принудително отчуждаване на части от имоти пл. № 188, 

находящ се в с.Банище 

8. Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Брезник за 2019г 

9. Докладна записка относно определяне на границите на зоните в съответствие 

действащия ПУП на гр.Брезник 
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10. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в 

с.Непразненци и сключване на договор за продажба  

11. Докладна записка относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Брезник 

12. Докладна записка относно вземане на решение за приемане на списъка с пасища, мери 

и ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 

37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, утвърждаване на наемни цени за пасища, мери и ливади и правила 

за ползване на територията на Община Брезник 

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

с.Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Котев Лазаров 

14. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на 

обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на 

територията на Община Брезник 

15. Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии.  

16.  Програма за работа на ОбС Брезник за 2019г 

17. Други 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС, пожелава 

ползотворна работа   и успешна година на всички. Уведомява за допълнително постъпили  

материали:   

- Докладна записка относно общо събрание на Асоциацията по ВиК 

- Докладна записка относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г 

- Молба за отпускане на финансова помощ от Маруся Неделкова 

Всички материали, включително и допълнително постъпилите са разгледани на съвместно 

заседание на постоянните комисии към ОбС. От името на комииите ще докладва Росен 

Огнянов – председател на ПК по ИР и ТСУ. 

Към молбата за финансова помощ е постъпила докладна запика от името на комисията по 

социални дейности към ОбС. 

 Гласува се допълнително постъпилите материали да бъдат включени към дневния ред 

на заседанието. 

 С 13 гласа „за” – дневния ред се допълва 

Виолета Младенова – Аз няма да гласувам по т.2 от дневния ред поради конфликт на 

интереси. 
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 Гласува се целия дневен ред с допълненията 

 С 13 гласа „за” е приет следния  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

1. Докладна записка относно проект на бюджет за 2019г на Община Брезник и средства от 

Европейския съюз 

2. Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и на 

кметовете на кметства в Община Брезник 

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба 

за определяне размера на местните данъци 

4. Докладна записка относно проект на Наредба за определяне на местните такси и цени 

на услуги съгласно ЗМДТ 

5. Докладна записка относно одобряване на проект за обект : ПУП-ПП за трасе и сервитут 

за изграждане на линеен обект "Подземен провод на електронно съобщителна мрежа от 

ПИ № 06286.29.40 по КККР на гр. Брезник до УПИ І-73.1, 73.5 квл.129 по РП на гр.-

Брезник за осигуряване на съобщителни връзки до производствената площадка за 

търсене, проучване и добиване на подземни богатства от "ТРЕЙС РИСОРЗИС" ЕООД, 

концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр-Брезник 

6. Докладна записка относно Искане за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за обект: 

"Фотоволтаична централа" в ПИ № 06286.74.31 по КККР на гр.-Брезник, намиращ се в 

местността "Дълбоки дол", вх.№ 2600-62 от 06.12.2018г от "ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС" 

ЕООД 

7. Докладна записка относно принудително отчуждаване на части от имоти пл. № 188, 

находящ се в с.Банище 

8. Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Брезник за 2019г 

9. Докладна записка относно определяне на границите на зоните в съответствие 

действащия ПУП на гр.Брезник 

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

с.Непразненци и сключване на договор за продажба  

11. Докладна записка относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Брезник 

12. Докладна записка относно вземане на решение за приемане на списъка с пасища, мери 

и ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 

37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, утвърждаване на наемни цени за пасища, мери и ливади и правила 

за ползване на територията на Община Брезник 

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

с.Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Котев Лазаров 
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14. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на 

обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на 

територията на Община Брезник 

15. Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии.  

16.  Програма за работа на ОбС Брезник за 2019г 

17. Докладна записка относно общо събрание на Асоциацията по ВиК 

18. Докладна записка относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г 

19. Докладна записка относно отпускане на финансова помощ на Маруся Методиева 

Неделкова 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на бюджет за 2019г на Община 

Брезник и средства от Европейския съюз 

Моника Банкова – експерт бюджет и ТРЗ  -  По предложение на кмета на общината да се 

завиши сумата за новородено дете: за първо 300, за второ 350 и за всяко следващо 250 лв., без 

да се променя общата сума. 

Росен Огнянов – от името на постоянните комисии  -  по проекта за бюджет разяснения бяха 

направени от Моника Банкова. Обяви рамката на бюджета. След проведените дебати 

допускаме за разглеждане. 

Иван Ставрев – Колеги, Господин кмет, Уважаеми дами и господа, Госпожо председател,  

Това е най-важната сесия на ОбС. Важно събитие е приемането на бюждета. Групата на БСП 

подкрепя предложения бюджет. Професионално изготвен.  Добрата работа на ОбС и 

администрацията водят до доброто състояние на общината.  Съвестното отношение от страна 

на гражданите също води до благополучие. Събираемостта на данъците е важен фактор. 

Голямата роля на кметовете на общината – отговорни, сериозни. Привествам бюджета и ще 

гласувам за него. Само две неща: 

- В поименния списък малко повече подробности при изписване на обектите; 

- 60х.лв. за спорт – предлагам да се промени съотношението за реален спорт, повече 

средства и по-малко за административна дейност. 

Този финансов бюджет може да  се натовари още малко. Преди две години се оттегли 

продажба на терени в района на бившата болница за изграждане на градски парк. Да се 

отпочне дейността по изграждането му. 

- Да се направи промяна в бюджета на ОбС за повишваване заплата на кмет на кметство. 

Около 1620 лв. ще са необходими. Предлагам от дейност ОбС издръжка, да се 

прехвърлят в администрацията – заплата за персонал. При обсъждането на следващата 

докладна ще стане ясно за кой кмет става въпрос. 
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- Предложението на кмета за новородено дете приемаме. Имахме същото предложение, 

но кмета ни изправари. 

Ще подкрепим бюджета и ще работим за неговото изпълнение. 

Васил Узунов – кмет на общината 

 Уважаема госпожо председател, Уважаеми съветници, Дами и господа, 

 Продиктувано от политиката на държавата за отпускане на средства за новородено дете 

предлагам 300 лв. за първо, 350 за второ и 250 лв. за всяко следващо дете. 

Десислава Стоилова – Госпожо председател, Колеги, Дами и господа,  

 Във връзка с предложението за корекции искам да направя още едно предложение. 

Става въпрос за кмета на Долна Секирна – всички знаем че там има много махали. Той 

обслужва голям район. Предлагам да се увеличи с 50 лв. заплатата на кмета на Долна Секирна. 

От издръжката на ОбС да се намалят и тези средства около 800лв. 

 Предоставен ни е списък на улиците, ремонтирани през 2018г. /чете имената на 

улиците/. Изненадана съм, че с толкова средства са извършени толкова много дейности. Тази 

година сумата е на половина. Искахме съвтниците да направим предложение: предлагам 

улиците „Владо Радославав” – натоварена улиа, лични лекари, спешна помощ; връзката с 

улица „Разцвет”. Друга улици „Александър Филипов” – по цялата дължина много дупки. 

Предлагам тези улици да се запишат в поименния списък. Изразявам задоволството си че е 

влючен ремонта на площада в Брезник. 

Богомил Савов – кмет на Долна Секирна – не желая да се прави корекция в заплатата ми. 

Десислава Стоилова - оттеглям предложението си 

Иван Тинков – Уважаеми колеги, Господин кмет,  Дами и господа, 

 Искам да допълня и улица „Йордан Стефанов” – до главната улица „Г.Бунджулов”. 

Благодаря за изготвения бюджет и го подкрепям. 

Васил Узунов – кмет на общината – Уважаема госпожо председател, Уважаеми съветници, 

Дами и господа, Госпожо Стоилова – Съгласен съм с предложенията за улиците. Да се 

направи преглед след като се стопи снега. Ще се появявт много дупки. „Владо Радославов” е 

част от републиканската пътна мрежа. За „Александър Филипов” тече преговор за подмяна на 

водопровода”. 

Десислава Стоилова – Съгласна съм с г-н Узунов. Оттеглям си предложението. Да остане 

както е предложено в проекта. 

Иван Тинков – Аз също оттеглям предложението си. 

По предложение на Виолета Младенова  5 минути почивка преди гласуването 

Виолета Младенова – Колеги, Ако няма други предложения да гласуваме. 
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Гласува се предложението на кмета за новородено дете: за първо 300лв., за второ 350 и за 

всяко следващо по 250лв. 

 С 13 гласа „за” предложението се приема 

Гласува се предложението  за прехвърляне на средства от издръжката на ОбС във ФРЗ 

общинска администрация, след като Моника Банкова обяви, че са направени изчисления за 

прехвърляне на 2000лв. 

 С 13 гласа „за” се приема 

Гласува се бюджета по приходи и трансфери: 

- Приходи, трансфери и финансиране с държавен характер – 3 457 643 лв. 

- Приходи , трансфери и финансиране с местен характер – 3 462 312лв. 

- Общо приходи – 6 919 955 лв. 

 С 13 гласа „за” се приема 

Гласува се разходите  по  дейности и функции: 

- Общи държавни служби – 1 446 551лв – с 13 гласа „за” 

- Отбрана и сигурност – 235 464 лв. – с 13 гласа „за”  

- Образование – 2 128 261 лв. – с 13 гласа „за” 

- Здравеопазване – 86 594 лв. – с 13 гласа „за” 

- Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 639 551 лв. – с 13 гласа „за” 

- - жилищно строителство, благоустрояване... – 1 386 988 лв. -  с 13 гласа „за” 

- Почивно дело, култура, религиозни дейности – 429 475 лв. – с 13 гласа „за” 

- Икономически дейности и услуги – 501 871 лв. – с 13 гласа „за” 

- Резерв – 55 200 лв – с 13 гласа „за” 

- Общо разходи – 6 919 955 лв. – с 13 гласа „за” 

Гласува се целия бюждет. 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №    769 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.52, ал.1, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.39 и чл.94 от Закона за 

публичните финанси /ЗПФ/, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 
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Република България за 2019 година, Постановление № 344 от 21.12. 2018 г. за изпълнение 

държавния бюджет за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет 

Брезник: 

 

РЕШИ: 

1. Приема бюджета за 2019 г., както следва: 

1.1. Приходи в размер на 1 073 500 лв., съгласно Приложение № 1: 

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 1 900 лв. в т.ч. 

1.1.1.1. Данъчни  приходи                                                                                             1 900 лв. 

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 1 071 600 лв. в т.ч. 

1.1.2.1. Имуществени данъци в размер на                   278 300 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                   793 300 лв. 

 

1.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината в размер на 4 638 288 лв., 

разпределени съгласно Приложение № 1, както следва: 

1.2.1. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за държавни дейности в 

размер на 3 253 988лв. в т.ч. 

1.2.1.1. Обща субсидия и други трансфери за  

държавни дейности от ЦБ за общини                 3 072 988 лв. 

1.2.1.2.Целева  субсидия за капиталови разходи                                                      181 000 лв. 

1.2.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за местни дейности дейности 

в размер на 1 384 300 лв. в т.ч. 

1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на                    520 300 лв. 

1.2.2.2. Зимно поддържане на пътища          272 300 лв. 

1.2.2.3.Целева субсидия за капиталови разходи                     591 700 лв. 

 

1.3. Трансфери между бюджети с местен характер в размер на – 80 000 лв., съгласно 

Приложение № 1, както следва: 

1.3.1. трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)                     -80 000 лв. 

 

1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

 средствата от Европейския съюз (нето) с местен характер                      9 000 лв. 

 

1.5. Финансиране в размер на 1 279 167 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. 

1.5.1. Финансиране с държавен характер в размер на 201 755 лв., както следва: 
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1.5.1.1. Наличност в левове по сметки в края на 2018 г.                   201 755 лв. 

1.5.2. Финансиране с местен характер в размер на 1 077 412 лв., както следва:. 

1.5.2.1. Наличност в левове по сметки в края на 2018 г.                           1 077 412 лв. 

 

1.6. Разходи в размер на 6 919 955 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, 

съгласно Приложение № 2,  както следва: 

1.6.1. Разходи за делегирани държавни дейности в размер на 3 457 643 лв. 

- субсидии за държавни дейност                                   3 072 988 лв. 

- от приходи                               1 900 лв. 

-целева субсидия за капиталов разход                                                                            181 000 лв.   

-преходен остатък                             201 755 лв. 

1.6.2. Разходи за местни дейности в размер на  3 462 312 лв. 

- субсидии за местни дейности                       1 384 300 лв. 

- местни приходи                         1 071 600 лв. 

- трансфери и финансиране                        9 000 лв. 

-получени трансфери                                                                                                       - 80 000 лв.  

-преходен остатък                                     1 077 412 лв. 

 

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на             2018 г. 

икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2019 г., съгласно Приложение № 2 в 

размер на 1 279 167 лв. 

3. Приема разчети за разходи: 

3.1. План-сметка за разходи в размер на 60 000 лв. за провеждане на общоградски тържества, 

чествания и други с общински и национален характер, съгласно                 Приложение № 3; 

3.2. Разходи в размер на 3 000 лв. за изработка на почетни знаци, символи и реклама;  

3.3. Разходи в размер на 5 200 лв. за членски внос към НСОРБ, НАПОС, Асоциация на секретарите 

на общините, Асоциация ВиК и към Сдружение Български музеи; 

3.4. Разходи в размер на 20 000 лв. за обезщетения и помощи за домакинствата по параграф 42-00, 

както следва: 

3.4.1. За общинска администрация 16 000 лв. в т.ч.: 

- 3 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално 

положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета, съгласно правила за работа на 

комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение; 

- 12 000 лв. за изплащане на еднократна помощ за новородено и осиновено дете с постоянен и 

настоящ адрес на новороденото или осиновеното дете на територията на Община Брезник. Също така 

към момента на подаване на заявлението и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на 

територията на Община Брезник. За първо дете  се изплащат 300.00 лева, за второ 350, трето и всяко 

следващо дете 250 лева; 
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- 1 000 лв. за разходи за погребения в случай, че след събитието не са издирени и открити близки на 

починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в 

службите за социално подпомагане лица; 

3.4.2. За общински съвет – 4 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи 

се в тежко социално положение . 

4. Определя числеността на персонала и средствата за работна заплата на персонала от 

общинския бюджет за 2019 г, съгласно Приложение № 2. 

 

5. В рамките на средствата определени по единните разходни стандарти, утвърждава 50 щатни 

бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация“ и 9 щатни бройки дофинансиране от собствени средства, съгласно Приложение 

№ 2. 

6. Утвърждава следните приоритети  при разходването на бюджетните средства през 2019 г.: 

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии; 

- дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг; 

- отопление, осветление, храна, както и издръжка на социалните и образователни заведения. 

7. Приема следните лимити за разходи:   

7.1 Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации 

се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по 

трудови правоотношения; 

7.2. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2019 г. да изразходва 

средства в размер до 1 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета; 

7.3. Представителни разходи в размер на 4 000 лева от които : 

- на кмет на община в размер                  2 000 лв.  

- за общинският съвет                               2 000 лв.  

7.4. Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 2004” на основание  чл.59, 

ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт в размер на 60 000 лв. в т.ч 41 100 лв. за поддържане 

на спортно-техническата база, /такса смет – 1 400 лв./ и за спортна дейност 18 900 лв., както следва:  

-ФК „ Чорни -1920“ деца и мъже              6 000 лв. 

-ВК „Чорни” – Брезник    4 000 лв. 

-ФК „Черногорец“ мъже -  с.Ноевци  3 200 лв. 

-ФК „Буря” с.Кошарево    3 200 лв. 

- Клуб „Дуло“      2 500 лв. 

 7. 5. Утвърждава 6 300 лв. за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, 

зелени площи и др./ на кметства и кметски наместничества, разпределени както следва: 

с. Ноевци   560 лв. 

с. Кошарево  360 лв. 

с. Долна Секирна  360 лв. 

с. Слаковци              360 лв. 

с. Велковци              360 лв. 

с. Гигинци   360 лв. 

с. Бегуновци  360 лв. 
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с. Садовик   360 лв. 

с Гърло   360 лв. 

с. Красава   360 лв. 

с. Режанци   360 лв. 

с. Конска   360 лв. 

с. Станьовци  260 лв. 

с. Банище   260 лв. 

с. Бр. Извор              260 лв. 

с. Ребро   260 лв. 

с. Сопица   260 лв. 

с. Арзан   240 лв. 

с. Непразненци  240 лв. 

 

8. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.7.4 и 

т.7.5. 

9. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности „Общинска администрация“, Домашен 

социален патронаж и непедагогически персонал във функция „Образование”,  които имат право на 

транспортни разходи в размер на средствата в рамките до 75% от цените на абонаментните карти. 

Разходи по фактури за гориво /на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се 

остойностяват на цената на  абонаментната карта /Приложение № 4/. 

10. Упълномощава кмета на общината да определи размера на средствата за представително и 

работно/униформено облекло на служителите на общината. 

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по 

единна бюджетна класификация по тримесечия. 

12. В изпълнение на чл. 125 от ЗПФ, общинския съвет оправомощава кмета на общината да 

извършва компенсирани промени по бюджета за 2019 г., както следва: 

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели в рамките на 

една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите от делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 

делегирана дейност; 

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от 

една в друга, без да изменя общия размер на разходите; 

12.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране по 

оперативни програми и проекти; 

12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на 

алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината; 

12.5. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи.  

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди. 

13. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2019 г. - 0 

лв. 

14. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година       0 лв. 

15. Възлага на кмета на общината: 
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15.1. На основание чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, да определи второстепенните 

разпоредители с бюджет към общината, както следва: 

1. СУ „Васил Левски” гр.Брезник; 

2. ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци,  

3. ДГ „Брезица” гр.Брезник; 

4. Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня; 

5. Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник; 

6. Общински исторически музей Брезник; 

15.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити; 

15.3. Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина; 

15.4. Да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите и разходвани средства от 

дарения и в съответствие с волята на дарителя, като за целта издава заповеди. 

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, 

чийто бюджет е част от общинския бюджет до 30 000 лв. 

17. Приема поименен списък на капиталовите разходи по обекти за строителство и основен ремонт, 

за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни 

работи през 2019 г., съгласно Приложение № 5.  

18. Приема разпределението на средствата от параграф 40-00 ”Постъпления от продажби от 

общински нефинансови активи” по обекти през 2019 г., съгласно Приложение № 6. 

19. Одобрява индикативен годишен разчет в размер на 332 791 лв. за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно Приложение № 7. 

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 - 2021 г., 

съгласно  Приложение № 8. 

21. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 

годината в размер на 3 800 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи 

не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години – 2 563 400 лв. 

Ограничението не се прилага за  ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и 

дарения. 

22. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани 

през годината по бюджета на общината в размер на 2 800 000 лв., като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години – 769 050 лв.  

Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и 

дарения. 

23. Община Брезник няма просрочени задължения към 31.12.2018 г. 
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24. Утвърждава размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

бюджетната година - 30 000 лв. 

25. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 

10. 

 

Виолета Младенова – Честит бюджет. Пожелавам със здраве и целесъобразност да бъде 

оползотворен. 

 

ВТОРА ТОЧКА: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на 

Община Брезник и на кметовете на кметства в Община Брезник 

Росен Огнянов – от името на постоянните комисии – на съвместно заседание на комисиите 

разгледахме докладната. Имаше коментари, че се добавя процент прослужено време на кмета 

на общината. По предложение на г-н Добринов гласувахме увеличение със 100 лв. заплатата 

на кмета на с. Ноевци, с оглед че е най-голямото село. Има и училище. 

Виолета Младенова – ако няма други предложения да гласуваме 

 Гласува се предложението заплатата на кмета на с.Ноевци да се завиши със 100лв и да 

стане 865лв., като средтвата бъдат взети от издръжката на ОбС. 

 Поради  заявен конфликт на интереси Виолета Младенова и Иван Тинков не участват в 

гласуването 

 С 11 гласа „за” – предложението се приема 

Виолета Младенова – предлагам да гласуваме към т.3 от предложения проект за решение да се 

добави по 1% допълнително трудово възнаграждение  от основната месечна заплата за всяка 

година признат трудов стаж и професионален опит. 

 Гласува се направеното предложение 

 С 12 гласа „за”  /Виолета Младенова не участва в гласуването/ се приема 

 Гласува се предложения проект за решение с изменението 

 С 12 гласа „за” /Виолета Младенова не участва в гласуването/, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  770 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  Общинският съвет – Брезник: 

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмета и кметовете на 

кметства в Община Брезник, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на длъжността и населеното място 
Размер на 

основната 

месечна 
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заплата 

1 Кмет на Община Брезник 1500,00 лв. 

2 Кмет на кметство с.Ноевци 865,00 лв. 

3 Кмет на кметство с.Слаковци 765,00 лв. 

4 Кмет на кметство с.Гигинци 765,00 лв. 

5 Кмет на кметство с.Велковци 765,00 лв. 

6 Кмет на кметство с.Кошарево 765,00 лв. 

7 Кмет на кметство с.Долна Секирна 765,00 лв. 

8 Кмет на кметство с.Бегуновци 765,00 лв. 

 

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и 

непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината 

съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за 

организация на работната заплата в Община Брезник. 

 

 3. Признава на кмета  на Община Брезник Васил Михайлов Узунов   трудовия стаж към 

01.01.2019 г. - 29 г. 10 м. 11 дни за определяне на допълнително трудово възнаграждение за 

прослужено време. Определя по 1% допълнително трудово възнаграждение  от основната 

месечна заплата за всяка година признат трудов стаж и професионален опит. 

        Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Брезник. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и 

изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Росен Огнянов – от името на ПК – разгледахме докладанта на съвместното заседание.  Имаше 

предложение да се изготвят писма относно излизане на общината от списъка на курортните 

селища и писмо за категорията на общината до МРРБ. 

Иван Тинков – председател на правна комисия – Предлагам да се сформира комисия. Ние сме 

проучили нещата, не са съвсем прости. Да се привлакат специалисти и се подготвят 

материалите. 

Виолета Младенова – когато разглеждахме докладната решихме по предложение на кмета да 

се запазят минималните ставки, заложени в закона 

 Гласува се приемане на наредбата 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  771 
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На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и  в съответствие разпоредбите на чл. 26 

от ЗНА , Общинският съвет Брезник: 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци, 

както следва: 

В раздел I  

Данък върху недвижимите имоти 

§1.  В чл. 7, ал.(1)  думите „сгради и  поземлени имоти” се заменят с „поземлени имоти, сгради 

и самостоятелни обекти в сгради”. 

§2. В чл.9 след думите „вещно право” се добавя „на ползване”. 

§3. Създава нов чл.12 а. със следното съдържание: Ал.(1) За новопостроените  сгради и 

постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство 

на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по 

местонахождение на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък 

върху недвижимите имоти. 

Ал.(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените 

сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на тери- 

торията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на 

самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на 

строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на 

финансите. 

Ал.(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и 

ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети 

от тази глава.“; 

Ал.(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на 

ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други 

обстоятелства, имащи значение при определяне на данъка.                                                                                                                                                                                                                                     

Ал.(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на 

самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство , което има 

значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и 

в срока на ал.1. 

Ал.(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока по чл. 

32 от ЗМДТ. В случай, че не е подадена декларация по ал.1 от наследниците или заветниците, 

след изтичане на срока по чл. 32 от ЗМДТ, служителят по чл.5, ал.1 образува партида за 

наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 

населението.  

Ал.(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател , ползва останалите 

съсобственици или ползватели. 
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Ал.(8) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, 

следващ месеца , през който са завършени. 

§4. Изменя чл. 15 като текста в него става ал.1 и създава нова ал.2 със следното съдържание: 

„За жилищни имоти, включени в Списъка на курортите  в РБългария, приет с Решене № 

153/24.02.2012 г. на Министерския съвет, които за съответната година не са основно жилище 

на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за 

настаняване по смисъла на Закона за туризма данък недвижими имоти е в размер на 4,5 на 

хиляда.“ 

§5. В чл. 19 създава нова ал.3 със следното съдържание „В случай че е установено 

деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и 

данъкът, определен по чл.12 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода , в 

който едновременно са декларирани като основни жилища.“ 

В раздел II 

Данък върху наследствата  

§ 6. Изменя чл.30 като текста в него става ал.1 и създава нова ал.2 със следното съдържание: 

„На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал.1, служителят в 

общинската администрация определя дължимия  годишен данък и го съобщава на всеки 

наследник или заветник.“ 

В раздел III 

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин 

§ 7. В чл. 37 ал.(2)  последното изречение от текста се заличава. 

В раздел V 

Патентен данък  

§ 8. В текстовете на чл. 51 и чл. 52 навсякъде думите „раздел V“ се заменят с думите „раздел 

VI“. 

§9. В Приложение № 2 към чл. 56 от Наредбата за местни данъци т. 21 – се отменя. 

В  Раздел IV 

Данък върху превозните средства 

§10. В чл. 40, ал.(1) текста се изменя така:  

Ал.(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни 

от регистъра на пътните превозни средства, подържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото 

лице. Създават се нови алинеи (2), (3) и (4) със следното съдържание: 

Ал.(2) Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на общините 

Ал.(3) Алинея (1) не се прилага, когато:  
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 1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

 2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

 З. собствениците на пътно превозно средство нямат постоянен адрес, съответно седалище на 

територията на страната; 

 4.са налице основания за освобождаване от данък; 

Ал.(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.1, декларират пред 

общината по постоянен адрес, съответно седалище притежаваните от тях превозни средства в 

двумесечен срок от придобиването им. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в 

страната, двумесечният срок започва да тече от датата за регистрацията им за движение. При 

придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. 

§11.  В чл.41,ал. (1) текста се изменя така:  

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният 

данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: 

ГДПС = ИмК × ЕК, където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността 

на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на 

автомобила, по следната формула: 

 

ИмК = СkW × Кгп, където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от 

мощността на двигателя и размера на данъка в следните граници: 

а) до 55 kW включително –  0.34 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW; 

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1.23 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW – 2.10 лв. за 1 kW; 

Кгп е коригиращ коефициент за годината  на производство на автомобила в следните размери: 

Брой на годините от годината на производство,  

включително годината на производство                                           Коефициент 
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Над 20 години                                                                                                   1,1 

Над 15 до 20 години включително                                                                     1 

Над 10 до 15 години включително                                                                  1,3 

Над 5 до 10 години включително                                                                    1,5 

До 5 години включително                                                                                2,3 

 

 2. екологичният компонент се определя  в следните граници: 

Екологична категория                                                                         Коефициент 

без екологична категория, с еколо- 

гични категории „Евро 1“ и „Евро 2“                                                         1,10 

„Евро 3“                                                                                                        1,00  

„Евро 4“                                                                                                        0,80  

„Евро 5“                                                                                                        0,60  

„Евро 6“ и „ЕЕV“                                                                                         0,40  

Ал.(2) думите „ леки автомобили „ се заменят с” леки и товарни автомобили с техническа допустима 

маса не повече от 3,5 т.” 

Ал.(6) текста се заменя с: Данъкът на товарен автомобил с технически допустима маса над 3,5 т., но не 

повече от 12 т. е в размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост. 

§12. чл. 45, ал. (1) се отменя. 

В ал.(2) текста се изменя така: За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кW 

включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4” данъка се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4” – 60 на сто 

намаление от определения по чл. 55, ал.3 данък. 

В ал.(3) текста се изменя така: „За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на 

екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на 

„Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“.  

В ал.(4) текста се изменя така: „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната 

категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична 

категория.“ 

§13. В чл.47 думите „чл.54, ал.2“ се заменят с думите „чл. 54, ал.5“.  

§14. В Преходните и заключителни разпоредби се добавя § 8. Общинският съвет определя размерите 

на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. Когато не са определени нови размери в 
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посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и 

коригиращите коефициенти , определени в чл. 55, ал.1 от ЗМДТ. 

2. Направените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци да 

бъдат отразени в съответния подзаконов нормативен акт. 

 

Иавн Тинков – по отношение на работната група – предлагам  Иван Тинков, Ивелина 

Крумова, Милен Миленков и привлечени специалисти да обсъдят и изготвят документите за 

разглеждане от ОбС. 

 С 13 гласа „за” предложението се приема 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на Наредба за определяне на 

местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ 

Росен Огнянов  - на съвместно заседание на ПК разгледахме докладната. Имаше предложения 

от Ваньо Добринов, който пое ангажимента да ги внесе в писмен вид. 

Ваньо Добринов – от групата на БСП правим предложения, които ще бъдат внесени в писмен 

вид за обществено обсъждане. 

Васил Узунов – кмет на общината 

 Уважаема госпожо председател, Дами и господа, Господин Добринов, 

 325 хиляди лева е сумата, която финансираме от собствени срества. Много средства 

отпадат от това, че сме длъжни някои услуги да извършваме безплатно. С предложението за 

намаляване или отпадане на някои такси, Вие  допълнително намалявате бюджета със 

средства, които са разпределени някъде. 

 Гласува се предложения проект на Наредба да се качи на сайта на общината за 

обсъждане. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  772 

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

разпоредбите на чл. 26 от ЗНА и чл. 66, ал.2 и 79 от АПК, Общинският съвет – Брезник: 

1. Приема предложеният Проект на  Наредба за определяне размера на местните такси и 

цени на услуги, съгласно ЗМДТ за обявяване и обсъждане. 

2. Задължава Кмета на Общината да публикува същата, заедно с докладната и мотивите, 

на сайта на общината за информиране и обсъждане от населението. 

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

постъпили предложения, изменения и възражения за ново разглеждане и окончателно 
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приемане на Наредбата и отмяна на сега действащата. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект : ПУП-ПП за 

трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Подземен провод на електронно 

съобщителна мрежа от ПИ № 06286.29.40 по КККР на гр. Брезник до УПИ І-73.1, 73.5 

квл.129 по РП на гр.-Брезник за осигуряване на съобщителни връзки до 

производствената площадка за търсене, проучване и добиване на подземни богатства от 

„ТРЕЙС РИСОРЗИС” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък” в землището на 

гр-Брезник 

Росен Огнянов – комисиите се запознаха с докладната. Разяснения направи Богомил Илков. 

Допускаме за разглеждане. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 11 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков  / ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   773 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет 

Брезник ОДОБРЯВА проект на обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен 

обект „Подземен провод на електронно съобщителна мрежа” от ПИ № 06286.29.40 по КККР 

на гр.Брезник до УПИ І-73.1, 73.5, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник за учредяване сервитутно 

право за изграждане на подземен провод на електронно съобщителна мрежа от „ТРЕЙС 

РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионери на находището, като трасето започне от ПИ № 06286.29.40, 

с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, преминаващ през 

06286.82.71, път ІІ клас от Републиканска пътна мрежа, 06286.82.70, 06286.82.72, 06286.83.39, 

06286.73.32, 06286.73.34, с начин на трайно ползване, селскостопански, горски, ведомствен 

път по КККР на гр.Брезник и достига до УПИ І-73.1, 73.5 кв. 129 по ПУП на гр.Брезник. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Искане за изработване на проект за ПУП-

ПРЗ за обект: „Фотоволтаична централа” в ПИ № 06286.74.31 по КККР на гр.-Брезник, 

намиращ се в местността „Дълбоки дол”, вх.№ 2600-62 от 06.12.2018г от „ЕНЕРДЖИ 

БУЛ ЛЕС” ЕООД 

Росен Огнянов – Запознахме се с докладната. Отново Богомил Илков разясни подробностите. 

Допускаме за разглеждане в ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 774 

 На основание чл.- 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, 

Общинският съвет Брезник: 



20 

 

1. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за израбтоване на проект на ПУП – ПРЗ за обект 

„Фотоволтаична централа” за смяна предназначението на земеделска земя – ПИ № 

06286.74.31 в земя за изграждане на фотоволтаична централа. 

2. Разрешава изработването на проект за ПУП – ПРЗ за обект: „Фотоволтаична централа” 

за ПИ № 06286.74.31 по КККР на гр.Брезник, в местността „Дълбоки дол”. 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно принудително отчуждаване на части от 

имоти пл. № 188, находящ се в с.Банище 

Росен Огнянов – на съвместното заседание на постоянните комисии разгледахме докладната. 

Оля Малинова и Милен Миленков  разясниха процедурата. Допускаме за разглеждане в 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   №     775 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21ал.1  и във връзка с чл.25 ал.1 и ал. 2 

от ЗОС Общинският съвет Брезник:  

1. Открива процедура по принудително отчуждаване на Част от имот с пл. № 188, 

участващ в улица с О.Т.78-79-80 с площ 70 кв.м, собственост на Васил Марков Кръстев по 

улична и дворищна регулация на с. Банище, община Брезник, утвърдени със Заповед 

№132/28.06.1995 г.Въз основа на възложена от Община Брезник и изготвена през м.10.2018 г. 

пазарна оценка от лицензиран оценител е определена цената на имота в размер на 492.75 лв. с 

ДДС 

2. Възлага на Кмета на Община Брезник, след влизане в сила на Решението да издаде 

Заповед за отчуждаване на имота по т.1.  

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г 

Росен Огнянов – комисиите разгледаха докладната. Оля Малинова даде разяснения по нея. 

Имаше предложение от Д.Стоилова за по-подробно изписване на обектите. Допускаме за 

разглеждане в ОбС. 

 Гласува се приемане на програмата. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  776 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската 

собственост, Общинският съвет Брезник: 



21 

 

1. Приема Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на 

Община Брезник за 2019 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да публикува Програмата за 

управление и разпореждане с общинска собственост на интернет страницата на общината.  

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на границите на зоните в 

съответствие действащия ПУП на гр.Брезник 

Росен Огнянов  -  на заседание на постоянните комисии разгледахме докладанта. Оля 

Малинова разясни подробростите. Допускаме за разглеждане в ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  777 

На основание чл.21ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 ал.7 от Приложение №2 на 

ЗМДТ, за правилно и по-точно извършване на оценките и определяне на наемите на 

недвижимите имоти за гр. Брезник, като населено място от III функционален тип , Общинският 

съвет Брезник утвърждава две зони: първа и втора при следните граници:  

Първа зона: 

От запад улица с О. Т. 1-2, като включва терена за жилищен комплекс в кв.12; от 

север ул. „Ангел Коцелянов“ – дясната улично регулационна линия,  изток – ул. „Мала река“ 

и десния бряг на река „Мала река“ по течението до вливането и в река „Бабешка“; от юг – ул. 

„Цвета Лумбарова“, която е от десния бряг на река „Бабешка“ и река „Турска“ по течението 

до улицата с О.Т. 1-2, като включва кварталите: 12, 15, 16, 18, 28, 29, 30,31, 31а, 32, 32а, 33, 

34, 35, 36, 37, 37а, 39, 40, 51, 52, 53, 54,111, 58, 58а, 58б, 59, 60, 61, 62, 65, 69,69а по 

регулационния план на ЦГЧ от 1984 г. 

Втора зона: 

Всички останали квартали в границите по регулационния план на гр. Брезник.  

            

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

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

Виолета Младенова – Искам да предложа две решение по тази докладна. За изчистване на 

нещата: 

1. Отмяна на решение № 726 

2. Вземане на ново решение 
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Гласува се направеното предложение.  

С 13 гласа „за” се приема 

Росен Огнянов – разгледахме докладанта и след разяснения от Оля Малинова я допускаме. 

 Гласува се отмяна на решение № 726 

 С 12 гласа „за”  /Иван Ставрев извън залата / ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  778 

На основание чл.45. ал.9  от ЗМСМА Общинският съвет Брезник  Отменя Решение № 

726/25.10.2018 г. по Протокол № 14/25.10.2018 г. на ОбС Брезник. 

 

 Гласува се предложения проект за  ново решение: 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Иван Ставрев извън залата/, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  779 

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: 

1. Утвърждава  пазарната оценка на поземлен общински имот УПИ IV – 76 

(урегулиран поземлен имот четвърти за планоснимачен номер седемдесет и шест),  кв. 8 

(квартал осем) по РП на с. Непразненци, община Брезник, с площ 80 кв.м (осемдесет квадратни 

метра). За поземления имот е съставен АОС № 5164/29.11.2018 г. Оценката на лицензирания 

оценител е 558.40 лв. (петстотин петдесет и осем лв. и 40 ст.). Сумата се облага с ДДС. 

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

имот.  

      

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Брезник 

Росен Огнянов – разгледахме докладната. Предлага се промяна на договорите с процента 

инфлация 

 Гласува се предложения проект за решение в три точки: 

- Приемане на проекта 

- §1 изменя се ал.9 на чл. 7 на НРПУРОИ 

- Да се публикува на сайта. 
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 С 12 гласа „за” /Иван Ставрев извън залата/ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   780 

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 изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, приета с Решение 

№90/21.08.2008 г. на Общински съвет,  последно изменена с Решение №565/05.02.2018 г. 

както следва: 

§1.Изменя ал.9 на чл.7, която придобива следното съдържание: Наемната цена се 

определя с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на Общината, като 

базисните наемни цени се актуализират ежегодно до 15-и февруари на календарната година 

със Заповед на Кмета на общината в съответствие с отчетения  от Националния статистически 

институт индекс на инфлация. 

           2.Проекта на наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление  и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, приета с Решение 

№90/21.08.2008 г. на Общински съвет,  последно изменена с Решение №565/05.02.2018 г. да 

бъде публикуван на сайта на община Брезник при спазване на 30 дневния срок, след което при 

спазване на ЗНА и на основание настоящето решение на база евентуално постъпили 

предложения, възражения и становища, да се внесе докладната записка в Общински съвет – 

Брезник за разглеждане. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за приемане на 

списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, утвърждаване на наемни цени за пасища, 

мери и ливади и правила за ползване на територията на Община Брезник 

Росен Огнянов – комисиите разгледаха докладната. Иванка Михайлова обясни по нея. 

Допускаме за разглеждане. 

 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  №  781 

           На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал. 3, и чл.37и от 

ЗСПЗЗ,  Общинският съвет Брезник: 
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        1. Приема списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища за индивидуално 

ползване, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и го обявява в общината и на 

интернет страницата -Приложение №1. 

2. Утвърждава наемни цени за пасища, мери и ливади по експертна оценка от 2015г.  

3. Утвърждава приетите правила за ползване на мерите и пасищата на територията на 

Община Брезник - Приложение №2. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Георги 

Котев Лазаров 

Росен Огнянов – разгледахме докладната. Иванка Михайлова разясни. Има всички 

необходими документи. Има 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   №  782 

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. №5800-271/11.12.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет 

Брезник:  

 

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

землището на  с. Красава, община Брезник, собственост на Георги Котев Лазаров. 

– Имот с №046016 с площ от 1,089 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Чобановица/банк.лив.", образуван от имот с № 046010, общинска собственост. 

– Имот с №069008 с площ от 5,982 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Преслоп/Селище", образуван от имот с № 069001, общинска собственост. 

– Имот с №049012 с площ от 7,469 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „Друм/Илин кладенец", образуван от имот с № 049011, общинска собственост. 

 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за 

осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и 

безопасността на движението на територията на Община Брезник 
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Иван Тинков – Уважаема госпожо председател, Колеги, 

 Проекта за изменение беше на сайта. По писмо на окръжна прокуратура се направи 

предложението. След  като изтече законовия срок предлагам да приемам промяната. 

 Гласува се предложения проект за решение 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   783 

 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 

Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – Брезник: 

1. Приема   Наредба за изменение  на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на 

обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на 

територията на община Брезник, както следва: 

§1. Изменя ал.2 на чл.60, като думите в текста „15 лева“ се заменят с думите „10 лева“. 

2. Изменението   да бъде отразено в  Наредба №1 за осигуряване и поддържане на 

обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на 

територията на Община Брезник   

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите 

комисии.  

Росен Огнянов – комисиите разгледаха отчета. Виолета Младенова, като председател на ОбС 

даде подробни разяснения. 

 Гласува се приемане на отчета. 

 С 10 гласа „за” и 3 въздържали се /групата на БСП/, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  784 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема 

Отчет за дейността на ОбС Брезник и неговите комисии за 2018год. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Програма за работа на ОбС Брезник за 2019г 

Росен Огнянов – разгледахме предложената програма. Имаше предложение към отчета на 

търговските дружества през м.май да се добави и отчет за първото тримесечие на 2019г 

Иван Тинков – предлагам за м. ІІ – Информация от МВР да се допълни и състоянието на 

престъпността, охраната на обществения ред и криминогенните фактори, които го обуславят 

Мария Добревска – зам.кмет на общината – предлагам през м.фувруари да се разгледа отчет на 

Общински исторически музей. 
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 Гласува се внасяне на отчет за първо тримесечия от общинските дружества през м.май 

 С 13 гласа „за” се приема 

 Гласува се допълване информацията от РУ на МВР 

 С 13 гласа „за” се приема 

 Гласува се отчета на Общински исторически музей да се разглежда през м.февруари 

 С 13 гласа „за” се приема 

 Гласува се приемане на цялата програма с направените поправки 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   785 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема 

Програма за работа на Общински съвет Брезник за 2019 год. 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно общо събрание на Асоциацията 

по ВиК 

Росен Онянов – Разгледахме докладната и я допускаме до заседанието на ОбС 

Виолета Младенова – винаги сме давали мандат на кмета да ни представлява и да гласува по 

преценка. 

 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   №    786 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за 

водите Общинският съвет  гр. Брезник: 

1. Дава мандат на  Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник за предоставяне на 

позицията на община Брезник / при невъзможност да участва упълномощава  негов 

представител/да представлява община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К 

на 15.02.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала „Струма“на партера в сградата на Областна 

администрация – област Перник. 

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник / при невъзможност 

да участва упълномощава  негов представител/за предоставяне на позицията на община 

Брезник по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както 

следва: 

1. По точка първа от дневния ред: На основание чл.27, т.1 от Закона за счетоводството 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „ВиК” ООД – Перник, приема 

годишен финансов отчет за 2018г. Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 
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 2. По точка втора от дневния ред: На основание чл. 26, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по ВиК, Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник приема отчета за изпълнението 

на бюджета на Асоциацията за 2018г. Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

3. По точка трета от дневния ред:  На основание чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД 

– Перник приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2018г. 

Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

4. По точка четвърта от дневния ред: На основание чл.21, ал.1 от ПОДАВиК и чл. 198в, ал. 

4, т. 9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК” ООД – Перник приема бюджета на Асоциацията за 2019 година ( размер 

на вноската на държавата - 15 000.00лв. и размер на общинските вноски съобразно 

процентното съотношение на гласовете им  27 857,14 или общо 42 857,14 лв.) 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по ВиК, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 

получено писмо с изх. № 91-00-4 от 12.01.2018г. , с което е потвърден окончателния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г. в размер на 15 000лв. Да гласува 

„ПО ПРЕЦЕНКА“ 

5. По точка пета от дневния ред:  На основание чл.4.2. (г) от Договора за стопанисване, 

поддържане и есксплоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК 

услуги, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Перник съгласуват План за 

стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен във формата на Приложение 

Х от Договора. Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

6. По точка шеста от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник, на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за 

водите, приема Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и 

съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2019г. на ВиК 

оператора „ВиК“ ООД- Перник. Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

7. По точка седма от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник, на основание чл. 198в, ал. 4, т.2 от Закона за 

водите, приема решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 11.03.2016г., в сила от 01.04.2016г. 

между страните  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – 

Перник и упълномощава Председателя на Асоциация по ВиК- Перник да го подпише от името 

на асоциацията. Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

По точка Други от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник, одобрява Регионални прединвестиционни 

проучвания /РПИП/ за обособена територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник – III-ти 

Междинен доклад рев.08 „ във връзка с кандидатстване на на „ВиК“ ООД – Перник, в 
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качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №BG161M1OP002-1.016 „ Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна 

програма „ Околна среда 2014-2020г.“ Да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г 

Росен Огнянов – резгледахме докладната. Подробни разяснения даде зам.кмета на общината 

Мария Добревска. 

 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   №  787 

На основание чл. 21, ал.1, т.7, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с т. 9.1.2 от 

Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 

2020 г., Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. по приоритетна ос №2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, инвестиционен 

приоритет №3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, специфична 

цел №2 към ИП 3 „Намаляване броя на възрастните хора с увреждания, настанени в 

институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително 

услуги за дългосрочна грижа“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от 

Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 – 2020 г. 

 

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише 

необходимите документи за подготовка на проектното предложение. 

 

4. Определя при предоставяне на здравно – социалните услуги да не се събират такси от 

потребителите. 
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ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на финансова помощ 

на Маруся Методиева Неделкова 

Виолета Младенова – Във връзка с молбата на Маруся Неделкова за отпускане на еднократна 

финансова помощ е постъпила докладна записка от социална комисия. Предлагам 

Общинският съвет да отпусне 500 лв. и ние съветниците да съберем помежду си средства по 

40лв. 

 

Иван Ставрев – да не се фиксира сумата за събиране. Всеки може да прецени колко да даде. 

 

Васил Узунов – да се уточни от кой параграф ще се отпуска сумата 

 

 Гласува се предложението на Виолета Младенова 

 С 13 гласа „за” се приема 

 Гласува се отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 глса „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  788 

 

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

1. Отпуска сумата от 500 /петстотин/ лв. на Марусия Методиева Неделкова от 

бюджета на Общински съвет за покриване на част от разходите, необходими за 

лечението ѝ. 

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/     /Виолета Младенова/ 


