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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 

№ 10 
Гр.Брезник, 28.09.2017 г 

  

   Днес 28.09.2017г.от 10.30  часа в малкия салон на читалище „Просвещение” се 

провежда заседание  на Общински съвет Брезник.  

От всичко 13 избрани съветника, на заседанието присъстват  12. Отсъства Иван Ставрев. 

 

 Присъстват още: ръководството и специалисти от общинска администрация, кметове и 

кметски наместници на населени места, граждани. 

 

На заседанието присъства Иван Витанов - управител на „ВиК” ООД Перник, както  и Тошко 

Тодоров – управител на „Водоснабдяване“ ЕООД – Брезник. 

 

Материалите са раздадени предварително на съветниците. 

 

Предложен е следния проект за 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно Приемане на проектобюджета за 2018г и актуализираните 

прогнози за 2019-2020г на Община Брезник в частта за местните дейности 

2. Докладна записка относно осигуряване на допълнителни средства за еднократни помощи 

за 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 помощи на граждани. 

3. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на местно 

поделение "Евангелска петдесятна църква Брезник-2" върху имот частна общинска 

собственост 

4. Докладна записка относно одобряване на междинна оценка за изпълнение на общинския 

план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г 

5. Докладна записка относно вземане на решение за бракуване на камион „ЗИЛ 157“, 

фургон ТРМ- А, собственост на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 

6. Други  

 

Заседание  открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Същата уведомява за допълнително постъпили докладни:  

- Докладна записка относно Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2017г 

- Докладна записка относно промяна в начина на трайно ползване от „пасища, мери” в 

„ливада” или „нива” на и мот № 000195 в землището на с.Конска 

- Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Петър Маринков Колешанов  

- Докладна записка относно частично изменение в структурата на общинска 

администрация и създаване на ВРБ „Социални услуги от резидентен тип – Община 

Брезник, 
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които са разгледани на съвместното заседание на ПК към ОбС, заедно с предварително 

обявените в дневния ред. 

От името на съвместната комисия ще докладна Росен Огнянов  - председател на икономическа 

комисия. 

 

По дневния ред: 

Виолета Младенова: 

1. На заседанието на ПК се предложи да бъде извадена от дневния ред т. 3. 

2. Има предложение да бъдат включени питания към т. Други: питане към упривителя на 

„ВиК” ООД и питане към кмета на общината 

 Гласува се предложението да отпадне т. 3 от дневния ред 

 С 12 гласа „за” се приема 

 

 Гласува се да бъдат включени в дневния ред допълнително постъпилите докладни 

записки 

 С 12 гласа „за” се приема 

 Гласува се да бъдат включени питания към точка други 

 С 12 гласа „за” се приема 

  

 Гласува се целия дневен ред с направените изменения и допълнения. 

 С 12 гласа „за” се приема следния  

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно Приемане на проектобюджета за 2018г и актуализираните 

прогнози за 2019-2020г на Община Брезник в частта за местните дейности 

2. Докладна записка относно осигуряване на допълнителни средства за еднократни 

помощи за 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 помощи на граждани. 

3. Докладна записка относно одобряване на междинна оценка за изпълнение на общинския 

план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г 

4. Докладна записка относно вземане на решение за бракуване на камион „ЗИЛ 157“, 

фургон ТРМ- А, собственост на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 

 

5. Докладна записка относно Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2017г 

6. Докладна записка относно промяна в начина на трайно ползване от „пасища, мери” в 

„ливада” или „нива” на и мот № 000195 в землището на с.Конска 

7. Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Петър Маринков Колешанов  

8. Докладна записка относно частично изменение в структурата на общинска 

администрация и създаване на ВРБ „Социални услуги от резидентен тип – Община 

Брезник 

9. Други   - питания: 

- питане към управителя на „ВиК” ООД   

- питане към кмета на общината 
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Ваньо Добринов – предлагам питането към управителя на „ВиК” ООД да бъде преди първа 

точка. 

 Предложението се подлага на гласуване и с 12 гласа „за” се приема. 

 

Ваньо Добринов – Уважаема госпожо председател, Уважаеми съветници, Дами и господа, 

 Питането към „ВиК” ООД е продиктувано от наболели въпроси от населението на 

Брезник и Управителя на „Водоснабдяване” ЕООД, обхващащи увеличението на цената на 

водата. Мисля, че в конструктивен диалог можем да постигнем не шоково поскъпване на 

водата, а поетапно. Според мен това увеличение ще доведе до невъзможност за заплащане, 

както и за събиране на таксите. 

Да се опитаме да бъде поетапно увеличението. 

 

Втори въпрос – Отношенията между „ВиК” ООД и „Водоснабдяване” ЕООД. Всичи знаем, че 

ВиК дължи суми на дружеството. Не бива да се стига до съдебни спорове. Искаме информаця 

как се изпълнява споразумението. Смятам, че г-н Витанов ще намери начин да се отложи 

увеличението на водата с една година. 

 

Иван Витанов – управител на „ВиК” ООД 

 Благодаря, Добър ден на всички.  

 Ще обърна малко отговорите. На въпроса за споразумението за дължимите суми. Когато 

аз поех ръководството на ВиК заварих едно споразумение между „ВиК” и „Водоснабдяване” – 

388 465,09 лв. Поех поста на 01.01.2015г. Задължението беше 169 936, 38лв. Това е изплатено 

на практика. На 01.07.2017г подписвам споразумение за 247 084,03 лв.  Към момента сме 

изплатили 328 367,80лв, което е с 13 367,80лв. повече отколкото трябва да изплатя по 

споразумението. 

 

Десислава Стоилова – от 01.01.2016 г до настоящия момент нямате  закупена вода от 

дружеството?! 

 

Иван Витанов – имам, към момента по споразумението съм изплатил 13 067 лв. повече. 

 

Росен Огнянов – По информация на управителя ВиК дължи над 300 х.лв. 

 

Иван Витанов – управителя да заповяда да направим засичане. 

 

Росен Огнянов – по ваши данни ВиК каква сума дължи? 

 

Виолета Младенова – Извън споразумението каква сума дължите на дружеството? 

 

Тодор Тодоров – управител на „Водоснабдяване” ЕООД 

 Съгласно споразумението те са били дали повече средства. Имат задължения. Ние сме 

правили справка.  Над 100х.лв. Написали сме писмо за да ни отговорите, няма отговор. Покана 

за доброволно плащане – няма отговор. Още днес ще изпратим справката. 

 

Иван Витанов – заповядайте при нас. Ще засечем цифрите. 

 

Станислав Велков – След казаното до тук излиза, че ние сме длъжници!? 

 

Иван Витанов – Не съм казал такова нещо. Казвам, че споразумението се изпълнява. 
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Виолета Младенова – Получили сте нотариална покана. 

 

Иван Витанов – преди два месеца съм получил покана. Да – ние сме прескачали плащания. 

Имали сме трудни моменти. Ако сме прескочили плащане, след това сме платили повече. 

 

Росен Огнянов – разминаваме се с цифрите. Управителя казва в комисията, че дължите 300 х.лв. 

Ако това е така, като единствен клиент може да фалирате дружеството. 

 

Иван Витанов – Всичко е подплатено с документи. Да седнат счетоводителите и изяснят 

нещата. Нещата са елементарни. Сядат двамата счетоводители и засичат цифрите. 

 

Росен Огнянов – Да предположим, че нещата са някъде по средата. Може ли дружеството да 

работи спокойно с клиентите си? 

 

Иван Витанов – Разбира се. 

 

Виолета Младенова – по втория въпрос – цената на водата 

 

Иван Витанов – Да, проблемен е този въпрос за всички на които са приети бизнес плановете.  В 

закона от 2015г § 68 казва, че ВиК прилагат принципа на единна цена. С тази промяна водата се 

заплаща по единна цена. От там идва проблема с повишването на цената. Този принцип сме 

длъжни да спазваме. Бизнес плана е изпратен на всички ОбС. 

 

Виолета Младенова – да, ние в решение сме записали, че приемаме бизнес плана без 

увеличаване цената на водата.  

Има провалени заседания на общи събрания. Правили сме извънредни заседания да 

упълномощим представител и изведнъж се стига до приемане на плановете и увеличаване на 

цената на водата.  

 

Иван Витанов – последния бизнес план е по препоръка на КВЕР. Ние се съобразяваме с тях. По 

тяхна схема изготвяме бизнес плана. Даваме на комисията, Асоциацията по ВиК и Общинските 

съвети. Всеки дава становище и след това се изготвя окончателно. Когато можем се 

съобразяваме със дадените становище, когато не можем, не се съобразяваме. Придържаме се 

към изискванията на КЕВР. 

 

Ваньо Добринов – Бизнес плана си е бизнес план. Несъмнено, че трябва да се увеиличава цената 

на водата. Питането е да не е така шоково. Ако може нещо да се направи за поетапно 

увеличаване. 

 

Иван Витанов – Възникват промлеми с населени места, тук със Секирна ще възникна. Аз като 

управител съм длъжен да спазвам изискванията. 

 

Виолета Младенова – Това увеличение е от 01.09.2017г. В Бизнес плана пише, че следва 

поетапно увеличение. Това значи ли, че предстои ново увеличение. 

 

Иван Витанов – Да, предстои. Това е старта. 

 

Росен Огнянов -  Може ли да кажете за другите общини как стоят нещата? 

 

Иван Витанов – Бизнес плана не е апокрифен. Има го. Не можа сега да кажа. 

 

Янка Хранова – Държавна политика. 
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Ваньо Добринов – Да направим среща с ОбС на друиште общини и да излезем с общо решение. 

 

Иван Витанов – Мой интерес е да продавам вода и да имам приходи. 

 

Десислава Стоилова – В цената на водата калкулирано ли е инвестиции за ремонт на 

водопроводната мрежа. 

 

Иван Витанов – Дяловото участие на Брезник е 3,38%. Бизнес плана ме задължава с 

инвестиционна програма. За 2016г трябва да направя инвестици 16 697 лв.; За 2017 – 11 864 лв. 

За отвеждане на отпадни води – 3 200 лв., за питейна вода – 545 лв. за 2016г. 

За 2017г – 9 342 лв. Изоставаме за 2016г. 

 

Виолета Младенова –Какво е инвестирано в тази зума 

 

Иван Витанов – когато сменяме над 10м. тръба – това е инвестиция. Това, че за 2016г не сме го 

направили, може за 2018г да инвестираме повече. По плана има раходи  за ремонт: 
- за 2016 г – 19 874лв 

- за 2017г – 30 386 лв. 

Аз съм направил разходи за ремонт: 
- за 2016г – 40 576 лв. 

- за 2017г – 42 517 лв. 

Ваньо Добринов – Какво е инвестирано извън авариите? 

Иван Витанов – В Сопица ще правим водопровод.  Този план е различен и ние сме длъжни да 

правим инвестиции. През 2018г можем да имаме поглед например в Брезник коя улица може де 

се подмени. 

 

Виолета Младенова – Когато има аварии, трябва ли да се възстанови настилката? 

 

Иван Витанов – Ние трябва да възстановим. 

 

Богомил Савов – кмет с.Долна Секирна 

 Не виждам основание гравитачната вода да е равна на помпената. Какво е направило 

ВиК за това? Цената е приета от държавата. Водата извира в Секирна. Хората я ползват директо 

от извора. Как ще плащат 1,50 лв.? 

 

Иван Витанов – Има МРРБ, комисия 

 

Вера Владимирова – кметски наместник с.Гърло 

1. В Гърло от година и половина е разкопан центъра и не се въстановява 

2. За ремонти на резервоарите в селата 

3. Кметовете в селата са нещатни работници на ВиК 

Иван Витанов – Когато беше сушава година, ВиК препоръча на кмета да се премине на режим. 

Кмета определя начина на режима и хората, които да го изпълняват. 

 

Иван Борисов – секретар на общината  

 Къде е казано, че кмета дава хората. Вие също имате наредби. Тези хора по няколко пъти 

на ден ходят на километри. Те питат за разхода на колите, за ходенето пеша. Дори хората от 

вашата група нямат уважително отношение към кметовете. Те са хората които защитават ВиК 

пред населението. 
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Иван Витанов – Отношението на моите служители към кветовете – ще говоря с тях и това няма 

да се случи. По отношение на групите. В Брезник има две групи по трима души. Нямам 

възможност да назнача хора за регулация на крановете. 

 

Иван Таков – кметски наместник с.Банище 

 Когато имам нужда търся ВиК Брезник. При проверки идва г-н Витанов. Аз пиша, че 

жалбоподателите спират водата и нарушават режима на водата. Сами отиват, спират водата на 

селото. 

 

Иван Витанов – Аз дойдох до Банище, защото този сигнал беше пуснат до редица институции. 

Аз бях принуден да дойда на място и се запозная със случая. 

 

Станислав Велков – какъв е срока за възстановяване на пътната настилка. 

 

Иван Витанов – Може би един месец. Върви комплект - асфалт, работници, валяк, машина за 

трамбоване. Аз сключвам договори. Не може тази техника да я карам първо в Гърло, после в 

Банище за една или две дупки. Хубаво е, когато тръгнат да асфалтират да бъде в лъч. Да се 

изчаква. 

 

Димитър Димитров – кмет с.Слаковци  

 Преди 7-8 години в Слаковци имаше назначен човек. Поддържаше помпите. Как е било 

възмаожно преди да има такъв човек, сега не може. Зимата аз ходя да наблюдавам печка. Сега 

има само един реотан. Ходя да наблюдавам. Сега водата се увеличава двойно. Съкращавате 

щатовете. 

 

Иван Витанов – Всяко дружество се стреми да намалява разходите. Когато дойдох аз заварих 

само един такъв човек в с.Расник. Нещата не са елементарни. 

 

Виолета Младенова – не можете ли  да назначите няколко човека. 

 

Иван Витанов – Не мога да им подсигуря заплати. 

 

   /10 минути почивка/ 

 

Ваньо Добринов – Имам предложение 

 Уважаема госпожо председател, Дами и господа, 

 Изслушахме управителя на „ВиК” ООД Перник. Искам ОбС Брезник да излезе с 

решение. 

 

Виолета Младенова – Нямаме докладна за да вземем решение 

 

Ваньо Добринов – Докладната ще се внесе в момента. 

 Ако не инициираме среща с Общинските съвети на другите общини, управителя ще 

следва плана си. 

Предлагам ОбС да вземе решение: 
1. Предлагаме увеличението на цената на питейната вода да бъде поетапно 

2. Да се проведе среща с  кемтовете и общинските съвети на другите общини с областния 

управител за цената на водата. 

3. Решението да се изпрати на областния управител и „ВиК” ООД Перник. 

 Стана ли ясно за какви цифри става въпрос. Управителя на „Водоснабдяавне” да направи 

справка за задълженията. Ще говорим с колеги от други общини за поетапно увеличаване 

цената на водата. 
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Разбрахме, че много трудно може да се повлияе, но можем да инициираме среща и да се 

опитаме. 

 

Иван Бъчваров – зам. Кмет – Господин Витанов говореше само за споразумението. Какво се 

случва извън споразумението. 

 

Тодор Тодоров – управител на „Водоснабдяване” ЕООД 

Още днес ще дадем справка. Не се изпълнява споразумението: Задълженията - По 

споразумението са около 80000лв.  Общо задължение  са над 270 х.лв.лв 

 

Милва Тренчева – Огнянова – гл.счетоводител – Сега предстои отчет за 9-месечието. – към 

30.09.2017г. „Водоснабдяване” да включи в баланса вземания и получени приходи. 

 

Виолета Младенова – предлагам прекратяване на дебата 

 С 12 гласа „за” се прекратява 

 

Виолета Младенова – по предложението на Ваньо Добринов – да гласуваме заедно с  

предложението на Милва Огнянова. На основание чл. 21 ал. 1 т.23 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 482 

 

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

1. Предлага на „ВиК” ООД Перник увеличението цената на питейната вода да бъде 

поетапно. 

2. Инициира среща с кметовете и общинските съвети на общините от област Перник с 

областния управител за цената на водата. 

3. Управителя на „Водоснабдяване” ЕООД Брезник да представи отчет към 30.09.2017г, 

като в баланса включи вземания и получени приходи. 

4. Решението  да се изпрати на Областен управител и управителите на „ВиК” ООД Перник 

и „Водоснабдяване” ЕООД Брезник. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на проектобюджета за 2018г и 

актуализираните прогнози за 2019-2020г на Община Брезник в частта за местните 

дейности 

Росен Огнянов – на съвместно заседание на постоянните комисии, докладната беше разгледана 

и се допуска до ОбС. 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 483 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.83, ал.2 от 

Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема проектобюджета за 2018 г. и 

актуализираните прогнози за 2019-2020 г. на Община Брезник в частта за местните дейности по 

показатели от единната бюджетна класификация. 
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ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно осигуряване на допълнителни средства за 

еднократни помощи за 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 помощи на граждани. 

 

Росен Огнянов – комисиите разгледаха предложението. Получихме разяснения от Мария 

Добревска – зам.кмет на общината . Допускаме до ОбС 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете иманата на съветниците 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 484 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси 

и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години и за съставяне приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет Брезник одобрява промяна по 

бюджета за 2017 г. на Община Брезник, както следва: 

 

I.МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ 

1. По бюджета на Общинска администрация 

Функция I „Общи държавни служби“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“ 

1.1.Увеличава разходите с 1 000 лв. по дейности, параграфи и подпараграфи, както 

следва: 

§42-00 „Текущи трансфери , обезщетения и помощи за домакинствата“                    1 000 лв. 

§§42-14 „други трансфери за домакинствата”                                                                          1 000 лв. 

 

1.2. Намалява разходите с 1 000 лв. по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: 

§42-00 „Текущи трансфери , обезщетения и помощи за домакинствата“                    1 000 лв. 

§§42-19 „обезщетения и помощи по решение на общински съвет”                                      1 000 лв. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на междинна оценка за 

изпълнение на общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г 

 

Росен Огнянов – На съвместното заседание на комисиите разгледахме докладанта записка. 

Господин Бъчваров даде разяснения. Допускаме до днешното заседание. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 485 

 

 На основание чл. 21, ал. 1 т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 42 ал. 1 от Правлинка за 

пралигане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет Брезник одобрява 
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междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за 

периода 2014-2020г. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно вземане на решение за бракуване на 

камион „ЗИЛ 157“, фургон ТРМ- А, собственост на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 

 

Росен Огнянов – комисиите разгледаха докладната. Става дума за изваждане от активите на 

дружеството на автомобил. Допускаме до разглеждане от ОбС. 

 

Ваньо Добринов -  Неправилен е подхода към превозното средство. Първо да се обяви на търг и 

ако няма кандидати да се бракува. 

Предлагам да бъде върнат на общината. Общината да проведе търг и ако не се появи кандидат 

да се предаде на вторични. Средствата да се предоставят на детската градина. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – това е прехвърляне на топката. Ще го върнат на общината, ще се 

провежда търг. На комисията имаше предложение средствата от автомомила да се ползват от 

„Водоснабдяване” за такса за делата /иска който трябва да се предяви към „ВиК” ООД/ 

 

Ваньо Добринов -  Нека „Водоснабдяване” извърши процедурата, но първо трябва да се обяви 

търг и след това бракуване. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 12 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се предложението дружеството да направи търг за продажба на автомобила. 

 С 5 гласа „за”, 6 против, /Борислав Стоянов не гласува поради конфликт на интереси/, 

предложението не се приема. 

 

Ваньо Добринов – предлагам съветник да участва в комисията. Аз ще участвам. 

Янка Хранова – предлагам в комисията да бъде включен Росен Огнянов. 

 

 Гласува се предложението в комисията за бракуване на автомобила да бъдат включени 

Ваньо Добринов и Росен Огнянов 

 С 10 гласа „за” и 2 въздържали се /Росен Огнянов и Янка Хранова/ - предложението се 

приема. 

 
 

 Гласува се предложението от докладната с предложени съветници в комисията. 

 Поименно гласуване. Председателят чете имената на съветниците.  

 Със 7 гласа „За”, 3 против/Ваньо Добринов, Иван Тинков, Станислав Велков”  и 1 

въздържал се /Десислава Стоилова/, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 486 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2  от ЗОС, чл. 1, ал. 4, чл. 

17, ал. 1, т. 1  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско 

имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговското 
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дружество, поради това че ЗИЛ 157“, фургон ТРМ-А не е годен за движение, намира се в много 

лошо състояние, не подлежи на ремонт, напълно е амортизиран и извършването на всякакви 

ремонти  по камиона е икономически неизгодно, Общинският съвет Брезник: 

 1. Дава съгласието си да бъде  бракуван по реда на Закона за   счетоводството, като 

негоден за употреба  - камион „ЗИЛ 157“, фургон ТРМ-А.  

 2. Възлага на управителя на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник  да предприеме действия 

по бракуване на  горецитираното  МПС      

 3. В комисията за бракуване на автомобила да бъдат включени Ваньо Добринов и Росен 

Огнянов – общински съветници.                                                                          

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна в поименния списък за капиталови 

разходи през 2017г 

Росен Огнянов – Комисиите разгледаха докладната и я допускат до ОбС 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител – сумата посочена в решението като местни дейности да се 

раздели на местни и държавни. Не се променя поименния списък. 

 

 Гласува се предложения проект за решение с направеното разделяне на сумата в местни 

и държавни дейности. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 487 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, Общинският съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за 

капиталови разходи през 2017 г. съгласно приложение 1 и промяна по бюджета за 2017 г. на 

община Брезник, както следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:  

Функция „Общи държавни служби“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“          38 360 лв. 

§§ 52-19 „Придобиване на други дълготрайни активи“  38 360 лв. 

 

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 

на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“        122 940 лв. 

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни дейности“   120 000 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                       2 940 лв. 
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2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:  

Функция „Общи държавни служби“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“  

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“          38 360 лв. 

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“          38 360 лв. 

 

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 

на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“       120 000 лв. 

§§ 52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 120 000 лв. 

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“          2 940 лв. 

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“          2 940 лв. 

 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:  

Функция „Общи държавни служби“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“             2 470 лв. 

§§ 52-19 „Придобиване на други дълготрайни активи“     2 470 лв. 

 

2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: 

Функция „Общи държавни служби“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“  

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“             2 470 лв. 

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“            2 470 лв. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в начина на трайно ползване от 

„пасища, мери” в „ливада” или „нива” на и мот № 000195 в землището на с.Конска 

 

Росен Огнянов – комисиите разгледаха докладната и я допускат до ОбС 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 488 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ , 

Общинският съвет Брезник: 
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1. Дава съгласието си да се промени начина на трайно ползване на имот № 000195 с 

площ от 1.924 дка, с НТП „пасище, мера“, общинска собственост, находящ се в землището на 

село Конска от „пасища, мери” в „ливада” или „нива“  . 

 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

закона действия. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Петър 

Маринков Колешанов  

  

Росен Огнянов – комисиите се запознаха с докладната и я допускат за разглеждане от ОбС. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 489 

 

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. №5800-150/11.08.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

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

землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Петър Маринков Колешанов: 

 – Имот с № 033063 с площ от 1,625 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Под село/Орна глава", образуван от имот с № 033021, общинска собственост.  

– Имот с № 039035 с площ от 1,830 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Кория долна/ Скачък", образуван от имот с № 039032, общинска собственост.  

– Имот с № 019063 с площ от 2,412 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Връндулица/Ед.дърво", образуван от имот с № 019062, общинска собственост.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно частично изменение в структурата на 

общинска администрация и създаване на ВРБ „Социални услуги от резидентен тип – 

Община Брезник 

Росен Огнянов – комисиите се запознаха с докладната. Госпожа Добревска разясни. Допускаме 

за разглеждане от ОбС. 

Виолета Младенова – Има ли определени щатни длъжности? 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината -  длъжностно разписание не е изготвено. 

 

Росен Огнянов – Да кажем, че се разкрива второ ЦНСТ. 
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 Гласува се предложения проект за решение от докладната записка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 490 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.11, ал.10 

от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник: 

1.Одобрява частично изменение в структурата на общинската администрация, считано от 

01.11.2017 г., като преименува Второстепенен разпоредител с бюджет „Домашен социален 

патронаж, Център за настаняване от семеен тип и Детска млечна кухня“ във Второстепенен 

разпоредител с бюджет „Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“ и утвърждава 

щатна численост - 16 щатни бройки. 

2.Създава в структурата на общинската администрация, считано от 01.11.2017 г. нов 

Второстепенен разпоредител с бюджет „Център за социални услуги от резидентен тип – 

Община Брезник“, който обединява управлението и дейностите на „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“ /ЦНСТПЛФУ/ и „Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ /ЦНСТПЛД/ с адрес: гр. Брезник, 

област Перник, ул. „Владо Радославов“ № 29. Утвърждава щатна численост – 22 бр.                    / 

ЦНСТПЛФУ – 10,5 бр. и ЦНСТПЛД – 11,5 бр./; 

3.Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши всички последващи 

законосъобразни действия по организиране на дейностите по т.1 и 2 от настоящето Решение. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Други   - питания:   питане към кмета на общината 

 

Десислава Стоилова – Уважаема госпожо председател, Колеги, Дами и господа, 

 Питането ми е какъв е режима на осветлението в града? Сутрин около 6-7 часа е тъмно. 

Ако са настроени да не се включват сутрин, молбата е да се промени режима. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  Моля да се уточни кои на потърпевшите. Когато има проблем, 

хората се обаждат в общината. Уличното освтеление работи, като е настроено да се включва 

малко след залез слънце и да се изключва преди изгрев. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито в 13,10 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /Л.Любомирова/      /Виолета Младенова/ 

 


