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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№  1 
Гр.Брезник, 22.01.2021г 

 

 
 

  Днес 22.01.2021г от 10,30 часа в малкия салон на читалище 
„Просвещение“ се провежда   заседание на   ОбС Брезник. 

От всичко 13 избрани съветника, присъстват 12. Отсъства Янка Хранова. 
  

Присъстват ръководството и експерти от общинска администрация, кметове 
на населени места, граждани. 

 
Поради наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на 

КОВИД-19, присъстващите са разположени на разстояние един от друг. 
Материалите са раздадени предварително на съветниците. 

Предложен е следния 

 
Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно кандидатстване по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

"Патронажна грижа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" 2014-2020г. 

2. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община 
Брезник в полза на ДФ "Земеделие" обезпечаващ  авансово плащане по 

договор № 14/07/2/0/0147 от 08.01.2019г по подмярка 7,2 "Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони" за проект "Ново изграждане, 

рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на 

територията на Община Брезник, сключен между Община Брезник и ДФ 
"Земеделие" 

3. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община 
Брезник в полза на ДФ "Земеделие" обезпечаващ ДДС върху авансово 
плащане по договор № 14/07/2/0/0147 от 08.01.2019г по подмярка 7,2 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект "Ново 

изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни 
мрежи на територията на Община Брезник, сключен между Община 

Брезник и ДФ "Земеделие" 

4. Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП-ПП за 
трасе и сервитут на система от четири броя шахтови кладенци, 

тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел.захранване на 
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шахтовите кладенци и ел.захранване 20 KV на помпена станция в 
поземлен имот с идентификатор № 06286.49.84 по КККР на град 

Брезник 

5. Докладна записка относно създаване на нова социална услуга 
„Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност. 

6.  Докладна записка относно промяна в структурата на общинската 
администрация на Община Брезник за мандат 2019-2023г 

7. Докладна записка относно приемане Програма за развитие на 
читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2021г 

8. Докладна записка относно приемане на отчетен доклад за дейността на 
МКБППМН през 2020г 

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

придаваеми имоти в с.Гърло и сключване на договор за продажба 

10. докладна записка относно решение за обявяване на публичен 

търг за отдаване под наем на обекти- общинска собственост 

11. Докладна записка от председателя на ОбС относно покана за 
Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Р.Ангелова“ град Перник 

12. Други 
 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. Същия уведомява 
за обаждане от Янка Хранова за отсъствието й от заседанието, както и за 

допълнително постъпила докладна записка, която е предоставена на 
съветниците: 

- Докладна записка относно определяне на допълнително 
възнаграждение на кмета на кметство с.Ноевци за постигнати резултати 

през 2020г 
 

 Гласува се   дневния  ред с допълнението като т. 12. 

 С 12 гласа „за“ , дневния ред се приема включително с т. 12 
 

Всички материали, както и допълнителната докладна записка са разгледани 
на съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. 

 От името на комисиите ще докладва Лина Симеонова – председател на 
социална комисия. 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. 
 

Лина Симеонова – По първа точка от дневния ред на съвместно заседание на 
комисиите г-жа Добревска обясни. Ще се обслужват възрастни хора, ще се 

назначи медицинско лице. Допуснахме до днешната сесия. 

 
 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 № 218 
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На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с т. 9.2. 

от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ 

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 №6 „Подкрепа за преодоляването на последиците 
от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, 
инвестиционен приоритет №1 „Подкрепа за преодоляването на последиците 

от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, 
специфична цел №1 „Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“. 

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

произтичащи от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г. 

 
3. Упълномощава Васил 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. 
 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на 

заповед от Община Брезник в полза на ДФ "Земеделие" обезпечаващ  
авансово плащане по договор № 14/07/2/0/0147 от 08.01.2019г по 

подмярка 7,2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 

на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони" за проект "Ново изграждане, рехабилитация и 

реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община 
Брезник, сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие" 

 
Лина Симеонова – По втора точка от дневния ред  г-н Бъчваров – зам.кмет – 

обясни че във връзка с подписан договор с Фонд земеделие е необходимо 

пускането на запис на заповед за да се поиска авансово плащане по 
договора. Необходимо е решение на ОбС. 

 
 Гласува се проекта за решение 

 Поименно гласуване, председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 
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 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 219 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският 
съвет Брезник: 

 
1.  Упълномощава  кмета  на  община  Брезник  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер  на  2 654 206.08 лева, (два милиона шестстотин 

петдесет и четири хиляди двеста и шест лева и 0,08 стотинки) за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14/07/2/0/00147 от 

08.01.2019 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на 

мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за 
Проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на 

водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник” сключен между 
Община Брезник и ДФ „Земеделие”. 

 
2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на 
заповед от Община Брезник в полза на ДФ "Земеделие" обезпечаващ 

ДДС върху авансово плащане по договор № 14/07/2/0/0147 от 

08.01.2019г по подмярка 7,2 "Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони" за проект "Ново изграждане, 

рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на 
територията на Община Брезник, сключен между Община Брезник и 

ДФ "Земеделие" 
 

Лина Симеонова – Това е идентична докладна с предишната. Касае се за ДДС 
върху авансовото плащане. Господин Бъчваров обясни, че фонда изисква две 

отделни заповеди за аванса и ДДС върху него, затова се налага две отделни 
решения да бъдат гласувани от ОбС. Допуснахме до днешното заседание. 

 
Росен Огнянов -  Дами и господа, Колеги, По отношение на този проект – 

много е важен. Да отдадем необходимото уважение и да гласуваме. 

 
Иван Бъчваров -  Проекта е кандидатстван през 2016г и чак сега се 

реализира. Касае се за реконструкция и изграждане на водопроводи, което е 
много важно за общината. 

  
Гласува се предложения проект за решение. 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 
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С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 220 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският 
съвет Брезник: 

 
             1. Упълномощава  кмета  на  община  Брезник  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”  в  размер  на 530 841,22 лева, (петстотин и тридесет хиляди 

осемстотин четиридесет и един лева и 0,22 стотинки) за обезпечаване на 100 
% от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № 14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони" за Проект „Ново изграждане, рехабилитация и 

реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община 
Брезник” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие”. 

 
2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 
14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г.и да ги представи пред ДФ „Земеделие” 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект 

за обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут на система от четири броя 
шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на 

автоматиката, ел.захранване на шахтовите кладенци и ел.захранване 

20 KV на помпена станция в поземлен имот с идентификатор № 
06286.49.84 по КККР на град Брезник 

 
Лина Симеонова – На съвместното заседание на постоянните комисии  по т. 4 

от дневния ред отношение взе Васка Борисова. Обясни, че е постъпило 
искане за изграждане на трасе. Два от кладенците се в землището на 

Брезник, другите два в землището на с.Конска. С 11 гласа за допуснахме до 
днешната сесия. 

 
Ваньо Добринов -  Уважаеми колеги, Знаем какво е състоянието с водата. 

Разбрах, че са четири кладенци и 20 КV мощност. Знае ли общината какъв е 
дебита и каква вода ще се черпи. 

 
Васка Борисова – Точно дебита не мога сега да кажа но „Трейс Рисорсиз“ 

имат съгласуване и разрешение от РИОСВ и Басейнова дирекция. 

 
 Гласува се прекратяване на разискванията- 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 
 Гласува се предложения проект за решение 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 221 
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 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а, ал.1 и чл. 

124б, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет Брезник: 
1. Разрешава изработването на проект за обект ПУП – ПП (парцеларен 

план) за трасе и сервитут на система от четири (4) броя  шахтови 
кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. 

захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена 
станция в поземлен имот с идентификатор № 06286.49.84 по КККР на гр. 

Брезник. 
Заданието за изработване на ПУП – ПП предвижда трасето на 

водопроводите да премине през ПИ с №№ 06286.49.11, 06286.49.81, 
06286.49.70 и 06286.49.83   по КККР на гр.Брезник,  община Брезник, 

които представляват земеделска земя с НТП  „Нива”,  ПИ с идентификатор  

06286.49.66 по КККР на гр. Брезник,  община Брезник, който представлява 
земеделска земя с НТП  „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с 

идентификатор 06286.49.64 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, 
който представлява територия на транспорта с НТП „За местен път“ и ПИ с 

идентификатор  06286.48.2 по КККР на гр. Брезник,  община Брезник, 
който представлява територия заета от водни обекти с НТП  „Водно 

течение, река”, като 2 броя от шахтовите кладенци са в територия на 
землището на гр. Брезник. В землището на с. Конска, община Брезник ще 

се изградят 2 броя шахтови кладенци, за което се предвижда трасето на 
водопроводите да премине през ПИ с идентификатори 41126.13.106, 

41126.13.107, 41126.13.108,  по КККР на с. Конска, община Брезник, които 
представляват земеделска земя с НТП  „Нива”,  ПИ с идентификатори  

41126.13.301 по КККР на с. Конска, община Брезник, който представлява 
земеделска земя с НТП  „Изоставено орна земя”,ПИ с идентификатор  

41126.13.299 по КККР на с. Конска, община Брезник, който представлява 

земеделска територия с НТП  „Дере” и ПИ с идентификатор  41126.13.292 
по КККР на с. Конска, община Брезник, който представлява земеделска 

територия  с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”. 
2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за 

обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут на система от четири (4) броя  шахтови 
кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. 

захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена 
станция в поземлен имот с идентификатор № 06286.49.84 по КККР на гр. 

Брезник. 
 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно създаване на нова социална 
услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност. 

 
Лина Симеонова – На съвместно заседание на ПК г-жа Добревска – зам.кмет, 

поясни, че има изменение  на Закона за социалните услуги. Една от тези 

услуги е Асистентската подкрепа. В деня на заседанието на комисиите е 
получен наръчник, което е наложило промяна в текста на решението. Същото  

беше предоставено на съветниците и допуснато до днешното заседание. 
 

 Гласува се предложения проект за решение 
 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е № 222 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2, чл.29, ал. 3, 

т.1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83, ал. 1 и чл. 84 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет 

Брезник: 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова 

социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на 
Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата 

дейности за натурални и стойностни показатели – 37 потребители за 2021 
година. 

3. Услугата да се администрира от служители в общинска 
администрация Брезник, по бюджетна дейност 561 „Социални услуги в 

домашна среда“ на адрес: гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева“ № 16. 
4. Мястото за предоставяне на социалната услуга е на територията на 

Община Брезник, в зависимост от личните нужди на лицата, като не се 
ограничава само до тяхната домашна среда. 

5. Броят на длъжностите на служителите, които ще извършват 
дейността по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се 

определят от Кмета на Община Брезник в рамките на определените средства 
по делегираната държавна дейност. 

6. Дава съгласие Кмета на Община Брезник да утвърди правилата, 

процедурите и образците на документи, във връзка с предоставяне на 
услугата и осъществяване на контрола и мониторинга. 

7. Възлага на Кмета на Община Брезник да извърши последващи 
действия по изпълнение на Решението. 

 
 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна в структурата на 
общинската администрация на Община Брезник за мандат 2019-2023г 

 
Лина Симеонова – По време на съвместното заседание на ПК г-жа Добревска 

обясни, че е постъпила докладна записка от Елисавета Бараклийска – 
директор на Домашен социален патронаж. След като спечелихме проекта за 

трапезарията, шофьорите обслужват тези потребители  и   детската градина, 
затова се налага назначаване на още един шофьор в патронажа. Допуснахме 

до днешното заседание. 

 
 Гласува се предложения проект за решение 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 223 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Одобрява промяна в структурата на общинска администрация Брезник 
за мандат 2019-2023г, в частта ДСП и ДМК, с една щатна бройка, като 

общата численост от 16 бр. става 17 броя. 
2. Промяната да намери отражение в проекто-бюджета за 2021г и в 

длъжностното разписание на ДСП и МК, като „Шофьор-разносвач“ 
считано от 01.01.2021г. 
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3. Възлага на кмета на Община Брезник да отрази и публикува 
направените промени в структурата. 

 
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за 

развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник 
за 2021г 

 
Лина Симеонова – разгледахме Програмата на съвместно заседание на ПК. 

Емилия Свиленова обясни, че е изготвена в съответствие с нормативната 
уредба. Допуснахме до днешното заседание. 

 
Ваньо Добринов – Записано е в програмата за 14.01.2021г обход на 

сурвакари. Не е ли в разрез с мерките? 

 
Емилия Свиленова –  експерт – образование и култура - Програмите се 

изготвят до м.ноември 
 

Мария Добревска – зам. Кмет – не можем да зачеркнем нещо, което е прието 
с решение на читалищното настоятелство през м.ноември. И сега се очаква 

удължаване на противоепидемичните мерки. Налагат се промени в 
предварителните планове. 

 
 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 
 

 Гласува се приемане на програмата 
 С 12 гласа „за“  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 224 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а ал. 1 и  

2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема 
Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 

2021г. 
 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на отчетен доклад 
за дейността на МКБППМН през 2020г 

 
Лина Симеонова – Разгледахме отчета на съвместното заседание на ПК. 

Емилия Свиленова – секретар на МКБППМН взе отношение. Отчета е изготвен 
съгласно нормативната уредба. Допуснахме до днешната сесия. 

 
Венета Петрова – Уважаеми господин председател, Колеги, Спомням си, че 

миналата година когато приемахме програмата имаше важни неща, които 

сега липсват В доклада казвате, че за 2020г няма  организирани 
мероприятия относно взаимодействието на комисията с други органи. 

Направени са два обхода. Няма установени скитащи и просещи деца. Само 
два обхода ли? Няма извършени разходи.  Дейността е била твърде малка. 

Обстановката беше необичайна.  В т. 12 обобщавате  изразходваните 
средства. За какво се изразходват и с оглед на това ли сега предлагате по-

малко средства? 
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Мария Добревска – председател на местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
 Средствата се дават основно за възнаграждения на обществени 

възпитатели. Имаме пет възпитатели и съгласно Наредба 2 на ЦКБППМН към 
местната комисия има психолог, който получава месечно възнаграждение. 

Разходвани са средства и за мероприятия, които през летния сезон можахме 
да проведем. 

Тази година не достатъчно се работи по превенцията. По отношение на 
обходите. Само два, защото децата не се движеха много свободно и нямаше  

противообществени прояви. Основната работа е превенция, а не постфактум 
да ги наказваме. 

 

Емилия Свиленова – сумата за отчетната година включва и сума за детска 
педагогическа стая. 

 
Мария Добревска -  Формата на доклада идва от централната комисия и не 

позволява промяна. Към сумата се включва и тази сума за Детската 
педагогическа стая. Не е по-малка заложената сума. 

 
Венета Петрова – посочвате шест дела. Как са приключили 

 
Мария Добревска – на четири деца е наложен възпитателен надзор. 

 
 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ се прекратяват 
 Гласува се приемане на доклада 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 225 

  
 На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА и чл. 7 ал.2 от Закона за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 
Общинският съвет Брезник приема Отчетния доклад за дейността на 

МКБППМН за 2020г. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка 
за продажба на придаваеми имоти в с.Гърло и сключване на договор 

за продажба 
 

Лина Симеонова – на съвместното заседание на ПК разгледахме докладната. 
Милен Миленков – юрисконсулт, обясни че има постъпило искане за 

закупуване на придаваеми места. Направена е оценка от лицензиран 

оценител. С 11 гласа „за“ допуснахме до днешното заседание. 
 

Венета Петрова – В конкретната докладна става въпрос за урегулиран имот 
с.Гърло. към двата парцела се придават два имота – 189 и 7 кв.м. 

Лицензирания оценител е извършил оценка, различна за двата имота. 
Колеги, изхождайки от пазара до момента, такава оценка считам че е 

занижена. Предлагам цената да се уеднакви за двата имота по осем лв. 
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Иван Борисов – секретар на общината – Оценителя е дал своята оценка. Има 

критерии по които работи. Ваше право е да намалите или увеличите 
оценката. 

Гласува се предложението на г-жа Петрова – по осем лева/кв.м. 
 С 2 гласа „за“, 8 против и 2 въздържали се – предложението не се 

приема 
Гласува се предложението от докладната 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 

 С 10 гласа „за“ 1 против и 1 въздържал се 
Ваньо Добринов – моля да прегласуваме, защото стана объркване 

 Предложението от докладната записка се гласува повторно 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците  

 С 8 гласа „за“ 3 против и 1 въздържал се, ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 226 
 

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,  
 

І. Утвърждава  пазарната оценка на:                                                
1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VI-86, кв.14 по РП на 

с. Гърло, община Брезник с площ 189 кв.м. на стойност 1058.06 
лв. (хиляда петдесет и осем лева и 06 ст.) Предложена оценка за 

правото на собственост 5.60 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата 

се облага с ДДС. 
2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VII-86, кв.14 по РП на 

с. Гърло, община Брезник с площ 7 кв.м. на стойност 39.64 лв. 
(тридесет и девет лева и 64 ст.) Предложена оценка за правото на 

собственост 5.64 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с 
ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба 
за посочените имоти.  

         
 

ДЕСЕТА ТОЧКА: докладна записка относно решение за обявяване на 
публичен търг за отдаване под наем на обекти- общинска собственост 

 
Лина Симеонова -  По време на съвместното заседание на ПК Милен 

Миленков обясни, че става дума за обекти с изтичащ срок на договор. 

Магазин в Бр.Извор и павилиона на Наркооп на площада в Брезник. 
Допуснахме до днешното заседание. 

 
Иван Тинков – по реда за определяне на нашите представители предлагам в 

комисията да участва Борислав Стоянов. 
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Гласува се проекта за решение от докладната записка с член в комисията 
Борислав Стоянов 

 Поименно гласуване, председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 227 

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

14,  ал. 2, и ал.7, от ЗОС, чл. 4 ал.1 и ал.2, чл.36 ал.1,т.1 и чл.37 от 
НРПУРОИ в Община Брезник,  Общинският съвет Брезник: 

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на: 
   1 Сграда 06313.501.125.2, със застроена площ 68 кв. м., за търговска  

дейност, попадаща в  поземлен имот с идентификатор 06313.501.125 по КК и 

КР на с. Брезнишки Извор, АОС № 5825/29.06.2020 г. Начална тръжна цена 
39.44 лв., облагаеми С ДДС. 

   2. Терен за павилион – петно № 4а в района на автогарата, попадащ в УПИ 
II – „За озеленяване“ в гр. Брезник , кв. 58А по РП на гр. Брезник, с 

идентификатор 06286.501.1524, с площ 47 кв. м, за търговска дейност. 
Начална тръжна цена 119.85 лв., облагаеми с ДДС. 

 
ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване. 

III. Определя комисия в състав: 
       ………………………………………………………………………. 

       IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по 
отдаване под наем и сключване на договор.  

        
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ОбС 

относно покана за Общо събрание на акционерите на МБАЛ 
„Р.Ангелова“ град Перник 

 
Лина Симеонова – на заседанието на комисиите председателят на ОбС 

обясни, че е получена покана за Общо събрание на МБАЛ и е необходимо с 
решение да се определи представител за участие. 

 
Ваньо Добринов – По принцип по право на председателя на ОбС се полага да 

бъде представител. За гласуването „по преценка“: По първа точка да гласува 
„да“, по втора точка също да е „да“. За трета и четвърта точки се касае за 

капитал в дружеството. Ако има промяна в капитала, трябва да има промяна 
в Устава. Как да се гласува ако има промяна. Искам да знак каква е 

преценката на председателя по този въпрос. 
 

Иван Тинков – Това е рутинна процедура за упълномощаване да се гласува 

по принцип. Ако решите може да предложите друг представител. 
 

Росен Огнянов – Как да се каже предварително без да се знае как ще 
протече събранието. 
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Ваньо Добринов – Касае се за 11.02. Предлагам ако може да се информирате 
за промени в капитала, да съберете груповите отговорници и да се знаят 

промените. Засягат ли Община Брезник или не. 
 

Иван Тинков – Предлагам г-н Добринов да ни представлява 
 

Ваньо Добринов – давам си отвод 
 

Росен Огнянов – Знае ли някой колко процента е участието ни? 
 

Иван Тинков – давам си отвод от участие в събранието 
 

Росен Огнянов – предлагам Венета Петрова да бъде представителя на 

Община Брезник 
 

Венета Петрова – Правя си отвод. Добре е да представлявам ОбС в съда. В 
болницата някой друг. 

 
Катя Йорданова – Никой няма специално образование – да гласуваме по 

докладната. 
 

Иван Тинков – Аз съм си направил отвод 
 

Росен Огнянов – Може  да няма представител. Да приключим въпроса. 
 

Мариола Попова – Уважаеми колеги, предлагам да не умаловажаваме 
нещата. Да гласуваме по докладната и да бъдем уведомени след събранието. 

Председателя е човек с обществено доверие и няма да гласува в ущърб на 

общината. 
 

Лина Симеонова – Предлагам Мариола Попова 
 

Мариола Попова – Не мога да се ангажирам 
 

Лина Симеонова – Господин Тинков, предлагам да оттеглите отвода си и да 
гласуваме по докладната. 

 
Иван Тинков – Оттеглям отвода си 

 
Богиня Рабакова – Предлагам да прекратим разискванията 

  
 С 12 гласа „за“ разискванията са прекратени 

 

 Гласува се проекта за решение по докладната 
 Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 9 гласа „за“ и 3 „въздържали се“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 228 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 223 от 
Търговския закон  и чл. 23 ал.1 от Устава на Общото събрание на МБАЛ-АД-

Перник, Общинският съвет Брезник: 
1.  Дава правомощия за представителство на Община Брезник в Общото 

събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД на Иван 
Тинков – председател на ОбС Брезник. 

2. Управомощява го да гласува „по преценка“ по точките от посочения 
дневен ред на Общото събрание. 

  
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Определяне на допълнително възнаграждение 
на кмета на кметство с.Ноевци за постигнати резултати през 2020г 

 

Лина Симеонова – по тази точка Моника Банкова даде разяснения. Обясни, 

че ДМС се изплаща през месеците април, юли, октомври и януари на 

следващата година. Има формирана сума. За кметовете е необходимо 

решение на ОбС. 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Иван Тинков не гласува поради конфликт на интереси. 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 229 
 

 На основание чл. 21 ал.2 т.5 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 4 ал. 5 от 
Постановление № 87/2010г и чл. 18 ал. 2 от ВПРЗ, Общинският съвет 

Брезник определя на кмета на кметство с.Ноевци – Асен Асенов,   

възнаграждение  за постигнати резултати в размер на 515 лв. 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 11,50 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


