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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!                                                                           

П Р О Т О К О Л 

№10 

гр.Брезник, 26.07.2018 г. 

 
 

 
ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно изготвяне на проект за частично 

изменение на ПУП на УПИ VІІ-за читалище, представляващ част от кв. 53 по РП 
на гр.Брезник 

 
С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 654 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет гр. Брезник 
дава съгласие, кмета на Община Брезник да извърши действията по чл. 135, ал. 3 

от ЗУТ, като издаде заповед за изработване на проект за частично изменение на 
ПУП с който да се изменят границите на УПИ VII- за читалище - публична 

общинска собственост в обхвата на приложеното проектопредложение. 
 

 
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на проект за ЧИ на ПУП 

на части от кв. 2 и 3 по РП на с.Сопица, с което се иска обединяване на УПИ І-4 и 
ІІ-4 в кв. 2 и УПИ І-5 кв. 3 в един общ УПИ, при което се закрива част от улица с 

ОТ 14,15 
 

С 12 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 655 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Брезник: 

1. Дава съгласие, кмета на Община Брезник да извърши действията по чл. 15, 
ал. 5 от ЗУТ, като част от улица по РП на с. Сопица, в обхвата на ОТ 14, 15 и 16, 

публична общинска собственост да бъде придадена към новообразувания УПИ I-
4, 5. 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващите 
действия по ЗУТ за издаване на предписание за изменение на ПУП. 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване 
от "нива" в "ливада" или "пасище" на имоти в землищата на село Гърло и село 

Муртинци 
 

Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 656 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, 

Общински съвет гр. Брезник: 
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” 

или 

„пасище“ на имоти в следните землища, както следва: 
 

Землище № на имот нтп категория площ/дка/ 

Гърло 007039 нива IX 49.130 

Гърло 007041 нива IX 19.510 

Гърло 008016 нива IX 8.531 

Гърло 008010 нива IX 17.334 

Гърло 008013 нива IX 2.199 

Гърло 020002 нива V 22.889 

Гърло 010009 нива V 5.046 

Гърло 007021 нива V 6.496 

Гърло 008007 нива IX 26.505 

Муртинци 006002 нива IX 15.115 

Муртинци 025009 нива IX 8.284 

Муртинци 039010 нива IX 3.657 

Муртинци 037004 нива IX 6.983 

Муртинци 045043 нива IX 46.544 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от 
ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на 

Стоянка  Найденова Аначкова 
 

Поименно гласуване.  
С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 657 
 

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. №5800-145/26.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, 

Общински съвет гр. Брезник: 
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 

граници в землището на с. Слаковци община Брезник, собственост на Стоянка 
Найденова Аначкова: 
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- Имот с № 031017 с площ от 9.025 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „Минкова падина", образуван от имот с № 031001, общинска 
собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 
землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Стоянка  

Найденова Аначкова 
 

Поименно гласуване. С 12 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 658 
 

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. №5800-144/26.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, 

Общински съвет гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на с. Слаковци община Брезник, собственост на Стоянка 

Найденова Аначкова: 
- Имот с № 050129 с площ от 4.044 дка, представляващ нива, девета 

категория в местност „Пометач/Ант.Поята", образуван от имот с № 050024, 
общинска собственост. 

- Имот с № 053061 с площ от 1.958 дка, представляващ нива, пета категория 
в местност „Кръст/Тъкмишница", образуван от имот с № 053001, общинска 

собственост. 
- Имот с № 027116 с площ от 4.866 дка, представляващ нива, пета категория 

в местност „Свиняк/Цвилба", образуван от имот с № 027064, общинска 
собственост. 

- Имот с № 024018 с площ от 3.026 дка, представляващ нива, девета 
категория в местност „Паз.Път/Корутина", образуван от имот с № 024017, 

общинска собственост. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 
съгласно Закона действия. 

 
 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ 
в землището на с. Гърло с цел възстановяването й на наследниците на  Герасим 

Милев Гигов 
 

Поименно гласуване. 
С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 659 
 

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. №5800-129/12.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, 

Общински съвет гр. Брезник: 

1.  Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на с. Гърло, община Брезник, собственост на Герасим Милев 

Гогов: 
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- Имот с № 021027 с площ от 0.672 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „Селото/Под Вада", образуван от имот с № 021024, общинска 
собственост. 

2.  Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ 

в землището на с. Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на  
Методи Иванов Аначков 

 
Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  № 660 

 
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. №5800-143/26.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, 
Общински съвет гр. Брезник: 

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

граници в землището на с. Слаковци община Брезник, собственост на Методи 
Иванов Аначков: 

- Имот с № 053060 с площ от 0.936 дка, представляващ нива, пета категория в 
местност „Селище/Пейч.Поятище", образуван от имот с №053056, общинска 

собственост. 
-Имот с № 065003 с площ от 1.456 дка, представляващ нива, девета категория 

в местност „Могилски дол", образуван от имот с № 065001, общинска собственост. 
-Имот с № 065002 с площ от 0.341 дка, представляващ нива, девета категория 

в местност „Могилски дол", образуван от имот с №065001, общинска собственост. 
-Имот с № 027115 с площ от 1.387 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „Цвилба", образуван от имот с № 027064, общинска собственост. 
-Имот с № 050128 с площ от 8.252 дка, представляващ нива, девета категория 

в местност „Пометач/Ант.Поята", образуван от имот с № 050024, общинска 
собственост. 

2.  Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ 

в землището на с. Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на  Иван 
Методиев Иванчев 

 
Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  № 661 

 
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. №5800-146/26.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, 
Общински съвет гр. Брезник: 

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

граници в землището на с. Слаковци община Брезник, собственост на Иван 
Методиев Иванчев: 
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- Имот с № 027114 с площ от 2.009 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „Свиняк/Цвилба", образуван от имот с № 027079, общинска собственост. 
-Имот с № 063051 с площ от 1.637 дка, представляващ нива, шеста категория 

в местност „Джоп.ливада/Пърчък", образуван от имот с № 063048, общинска 

собственост. 
-Имот с № 053062 с площ от 0.714 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „Селище/Пейч.Поятище",образуван от имот с № 053056, общинска 
собственост. 

-Имот с № 061035 с площ от 1.690 дка, представляващ нива, девета категория 
в местност „Клене/Поятище", образуван от имот с № 061021, общинска 

собственост. 
-Имот с № 064020 с площ от 0.662 дка, представляващ нива, девета категория 

в местност „Стара ливада", образуван от имот с № 064001, общинска собственост. 
-Имот с № 064019 с площ от 2.292 дка, представляващ нива, девета категория 

в местност „Стара ливада", образуван от имот с № 064001, общинска собственост. 
2.  Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно проектиране и изграждане път от 
Министерство на земеделието - с. Велковци 

 
С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 662 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Брезник дава 
съгласието си Министерството на земеделието, храните и горите да проектира и 

изгради път от 900 м в земеделски територии до манастира „Свети апостоли 
Петър и Павел“ с. Велковци. 

 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване 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 I-73.1, 73.5, кв. 129 по РП на гр. Брезник за осигуряване на съобщителни 
връзки до производствената площадка за търсене, проучване и добиване на 

подземни богатства от „ТРЕЙС РИСОРРСИЗ“ ЕООД, концесионер на находище 
„Милин камък“, в землището на гр. Брезник 

 
С 9 гласа „за”, 2  „против“ /Десилава Стоилова  и Станислав Велков/, 1 

„въздържал се“ /Виолета Младенова/ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 663 
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от 
ЗУТ,  Общински съвет гр. Брезник: 

1. Разрешава изработването 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 1-73.1, 73.5, кв. 129 

по РП на гр. Брезник за учредяване сервитутно право за за изграждане на 
подземен провод на електронно съобщителна мрежа от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД,  

концесионери на находището. 
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2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: 

ПУП- ПЗ ПУП - ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Подземен 
провод на електронно съобщителна мрежа от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, 

концесионери на находището, преминаващ през ПИ №№06286.29.40, 

06286.82.70, 06286.82.72, 06286.83.39, 06286.73.32, 06286.73.34 по КККР на гр. 
Брезник, земеделска земя с НТП „ За селскостопански, горски, ведомствен път”, 

ПИ 06286.82.71 - представляващ път II клас от Републиканска пътна мрежа. 
 

 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за 

обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Промишлен 
водопровод“  от ПИ №06286.49.1 по КККР на гр. Брезник до УПИ II-72.30 за 

резервоар за оборотни води, открит склад за съхранение на стерилна скална маса 
и насипище за временно депониране, съхранение на хумос и складово- 

производствена площадка, кв. 129 по РП на гр. Брезник от „ТРЕЙС РИСОРРСИЗ“ 
ЕООД, концесионер на находище „Милин камък“, в землището на гр. Брезник 

  
С 11 гласа „за“, 1  „против“ /Станислав Велков/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 664 
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от 
ЗУТ, Общински съвет гр. Брезник: 

 1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП- ПП за трасе и сервитут 
за изграждане на линеен обект „Промишлен водопровод” от ПИ 06286.49.1 до 

УПИ II -72.30-За резервоар за оборотни води, открит склад за съхранение на 
стерилна скална маса и насипище за временно депониране, съхранение на хумос 

и складово-производствена площадка, кв. 129 по РП на гр. Брезник, преминаващ 
през ПИ №№ 06286.49.70,  06286.38.30, 06286.38.55 06286.37.28 по КККР на гр. 

Брезник, който представлява земя с НТП – „Нива”, ПИ с №№ 06286.49.66, 
06286.39.21, 06286.38.59, 06286.38.60, 06286.59.25, 06286.59.14, 06286.71.29, 

06286.73.32, 06286.73.33, 06286.102.3, 06286.73.34 по КККР на гр. Брезник с 
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, 

концесионери на находището. 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: 
ПУП- ПП за трасе и сервитут на „Промишлен водопровод” от ПИ 06286.49.1 до 

УПИ II -72.30-За резервоар за оборотни води, открит склад за съхранение на 
стерилна скална маса и насипище за временно депониране, съхранение на хумос 

и складово-производствена площадка, кв. 129 по РП на гр. Брезник, преминаващ 
през ПИ №№ 06286.49.70,  06286.38.30, 06286.38.55 06286.37.28 по КККР на гр. 

Брезник, който представлява земя с НТП – „Нива”, ПИ с №№ 06286.49.66, 
06286.39.21, 06286.38.59, 06286.38.60, 06286.59.25, 06286.59.14, 06286.71.29, 

06286.73.32, 06286.73.33, 06286.102.3, 06286.73.34 по КККР на гр. Брезник с 
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, 

концесионери на находището. 
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно постъпило искане за 
разрешаване изготвяне на проект за частично изменение на ПУП на УПИ VIII- 261 

в кв. 31 по РП на с. Ноевци, при което се закрива част от улица с ОТ 117, 117а и 

118 
 

С 12 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 665 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Брезник: 

1.  Дава съгласие, кмета на Община Брезник да издаде заповед по чл. 135, ал. 

3 от ЗУТ, като част от имот пл. № 261, попадащ в улица с ОТ 117, 117а и 118 по 
РП на с. Ноевци се придаде към УПИ VIII-261 в кв. 31. 

2.  Задължава кмета, преди издаването на заповедта да възложи на специално 
назначена комисия, която да направи обследване, доколко стесняването на 

улицата ще затрудни обслужването на речното корито с оглед предотвратяване 
на наводнения. 

 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък 
за капиталови разходи през 2018г. 

 
С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 666 
 

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

публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в 
поименния списък за капиталови разходи през 2018 г., както следва:  

N Обект 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

Общо 
Целева 

субсидия РБ 

§ 40- 00 Постъпления от 

продажби на общински 

нефинансови активи 

план 
преходен 

остатък 

Разходи, които ще бъдат 

извършени през 2018г. 

256 

652 

256 

652 

230 

952 

230 

952 
16 700 16 700 9 000 9 000 

Параграф 5100: Основен 

ремонт на дълготрайни 

материални активи 

59 200 0 33 500 0 16 700 0 9 000 0 

Функция 06: Жилищно 

строителство, 

благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на 

околната среда 

59 200 0 33 500 0 16 700 0 9 000 0 

Обекти 59 200 0 33 500 0 16 700 0 9 000 0 

 Основен ремонт на В и К 59 200 0 33 500 0 16 700 0 9 000 0 

Параграф 5200: Придобиване 

на дълготрайни материални 

активи 

197 

452 

256 

652 

197 

452 

230 

952 
0 16 700 0 9 000 

Функция 06: Жилищно 

строителство, 

благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на 

околната среда 

197 

452 

256 

652 

197 

452 

230 

952 
0 16 700 0 9 000 

5206 изграждане на 

инфраструктурни обекти 

197 

452 

256 

652 

197 

452 

230 

952 
0 16 700 0 9 000 

 Реконструкция ВВМ 

Брезник и 

Водоснабдяване 

Режанци - Конска 

197 

452 

256 

652 

197 

452 

230 

952 
0 16 700 0 9 000 

 
Промяната засяга обекти на стойност 256 652 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 



8 

Компенсирана промяна по бюджета за 2018г. на Община Брезник, както 

следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

следва: 

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“  59 200 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 59 200 лв. 

 

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

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“  

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“  59 200 лв. 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки 
за отстъпено право на строеж за надстрояване върху гаражи №23 и №24 върху 

терен частна общинска собственост с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР 
на гр. Брезник 

 
Поименно гласуване.  

С 8 гласа „за”, 4 „въздържал се“ /Ваньо Добринов, Десилава Стоилова, Иван 
Тинков, Йорданка Ушашка/,  ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 667 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и 

чл.21 ал.1 т.3 и чл. 29 ал.4 и ал.6 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Брезник: 

І. Утвърждава  пазарната оценка на:                                                      
1.Отстъпено право на строеж на 53.625 кв.м за надстрояване на търговски 

обект върху гаражи с № 23 и № 24, за които е отстъпено право на строеж върху 
терен частна общинска собственост с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР 

на гр.Брезник на стойност  3 878.00 лв., облагаеми с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и  сключи договор  за 

отстъпено право на строеж за надстрояване върху гаражи №23 и №24. 
 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно продължаване срока на 
разрешително за водовземане на воден обект- публична общинска собственост по 

реда на Закона за водите на общинска фирма „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. 
Брезник 
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Поименно гласуване.  

С 12 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 668 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал.1, т. 3, 

буква „а” от Закона за водите,чл.57ал.1 т.2 и чл.78 от Закона за водите, 
Общинският съвет гр. Брезник 

1. Дава съгласието си кметът на Община Брезник да продължи срока на 
действие на издаденото разрешително за водовземане от воден обект – публична 

общинска собственост по реда на Закона за водите на общинска фирма 
„Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник за язовир „Красава, АОС № 21/20.12.1996 

год., ползван за питейно-битово водоснабдяване на гр. Брезник и селата Бабица, 
Бегуновци, Велковци, Режанци, Непразненци и Ноевци. За срок до 20 години. 

2. След влизане в сила на решението на Общинския съвет, заявителят да 
представи в Общината погасителен план за погасяване на дължимите такси 

водоползване от 2000.00 лв. месечно до издължаване на дължимата сума. 
3. Копие от издаденото разрешително за удължаване на срока да се изпрати 

на Басейнова дирекция - западно беломорски район –  гр. Благоевград, съгласно 

чл. 52, ал. 4 от Закона за водите.  
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане План за 
развитие на социалните услуги в община Брезник за 2019 г. 

 
С 11 гласа „за” /Иван Ставрев е извън залата/ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 669 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с  чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 
1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 
подпомагане и чл. 366, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, Общински съвет гр. Брезник  

1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Брезник за 2019 
г. 

 
 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Провеждане на 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник. 
  
Поименно гласуване.  
С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 670 

 

Общински съвет гр. Брезник на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, и 
чл.198 в, ал.4 т.5 от Закона за водите: 

1.  Дава мандат на Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник да 
представлява община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

04.09.2018г. 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 за 
предоставяне на позицията на община Брезник / при невъзможност да участва 
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упълномощава негов представител/ по въпросите от дневния ред в събранието на 

Асоциация по ВиК - Перник, както следва: 
- по точка 1: Приемане препоръчителен размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2019 година в размер на 19 783.56 лв., съгласно 

чл.20 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по В и К- 
„По преценка“ 

- по точка 2: Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и 
поддръжка на Активите, съгласно чл.4.2./г/ от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и представяне на 
В и К услуги - „По преценка“ 

- по точка 3: Други - „По преценка“ 
 

 
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне 

допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит на Председателят на ОбС Брезник.  

 
С 8 гласа „за”, 3 „въздържал се“ / Ваньо Добринов,  Десислава Стоилова, Иван 

Ставрев/, /Виолета Младенова не участва в гласуването/, ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 671 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл. 26, ал.3, т.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет гр.Брезник реши: 
1.  Придобитият в друго предприятие трудов стаж от Председателя на 

Общински съвет Брезник да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален 
опит по смисъла на Наредбата за структура и организация на работната заплата. 

2.  Признава към 01.07.2018 г. 22 г. 08 м. 05 дни трудов стаж и 

професионален опит на Председателя на Общински съвет Брезник - Виолета 
Младенова. 

3.  Определя на Председателя на Общинския съвет 1 % допълнително трудово 
възнаграждение от основната месечна заплата за всяка година признат трудов 

стаж и професионален опит. 
4. Определя на Председателя на Общински съвет Брезник удължен платен 

годишен отпуск в размер на 30 работни дни. 
 

 
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за развитие на туризма и спорта в 

община Брезник 
 
С 12 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 672 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Брезник приема 

Информацията за развитие на туризма и спорта в община Брезник. 
 

 
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на 

паметниците на културата 
  
С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 673 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Брезник приема 
Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на 

културата. 

 
 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Решение за обявяване на публичен търг за 
отдаване под наем на обекти общинска собственост 

 
Поименно гласуване. 
С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 674 

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

чл. 4, ал. 1и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник,  Общински съвет гр. Брезник: 
I. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на 

горепосочения имот – общинска собственост: 
ІІ.   Начин на провеждане – търг с явно наддаване. 

III. Определя комисия в състав: 
       Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет; 

       и членове:    1. Милен Георгиев Миленков  – гл. юрисконсулт; 
                             2. Оля Малинова Стоянова  - директор на дирекция ОСПО и 

ХД; 
                             3. Добринка Георгиева Дойчева - общ. съветник; 

                             4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС;   
                             5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и 

горско стопанство”. 

 
       Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО 

и ФСД. 
IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по 

отдаване под наем и сключване на договор.   
 

 
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна относно постъпило искане вх.№ 9400-

1798 от 29.06.2018 г. и № 9400-1798/1/  за решаване изготвяне на проект за 
частично изменение на ПУП на с.Велковци 

 
С 12 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 675 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,  

Общински съвет гр. Брезник: 

1. Дава съгласие да бъде изработен ЧИ на ПУП – ПРЗ на махала Пали лула, с. 
Велковци, при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на 

възложителя, с който от ПИ № 75026 да се обособи УПИ І-75026 - за обществено 
обслужване и социални дейности, попадащ в нов квартал №16 по РП на махала 

Пали лула, като се промени сервитута на пътя Брезник – Батановци с включване 
към пътя на асфалтирана и благоустроена ивица земя, намираща се между ПИ № 

75026 и пътя Брезник – Батановци 
2. Одобрява задание по чл. 125,  за изготвяне на ПУП. 
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ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно покана за извънредно 

Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД 
Перник. 

 
Поименно гласуване.  
С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 676 

 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския 

закон, предлагам Общински съвет гр. Брезник оправомощава Васил Узунов, в 
качеството му на кмет на Община Брезник, а при невъзможност той да участва, 

оправомощава негов представител да участва в Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 02..08.2018 
година и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва: 

По т.1. Общото събрание на съдружниците освобождава от длъжност 
контрольора на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник г-н Веселин 

Лазаров Шахпазов - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 
По т.2. Общото събрание на съдружниците избира за контрольор на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник, предложения от МРРБ - гласува 
„ПО ПРЕЦЕНКА“ 

По т.3. Общото събрание на съдружниците упълномощава Министъра на 
регионалното развитие и благоустройство да сключи договор за възлагане на 

контрола на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник с новоизбрания 
контрольор..- гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

По т.4. Общото събрание на дружеството избира „Перфект Одит Консулт - БТ“ 
ЕООД, гр. Перник, представлявано от Бойка Йорданова Тодорова - регистриран 

одитор с диплома №0515/2000г. за извършване на проверка и заверка на 

годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник за 
2018г. с предложена цена 9 800лв./девет хиляди и осемстотин лева/, без ДДС - 

гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 
 

 
 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /М.Христова/       /Виолета Младенова/ 

 


