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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 12 
Гр.Брезник, 23.10.2020г 

 
 Днес 23.10.2020г от 10,30 часа в   читалище „Просвещение“ град 

Брезник се провежда заседание на  Общински съвет Брезник. 
От всичко 13 избрани съветника, присъстват  12. 

Отсъства Ваньо Добринов 
Присъстват още експерти от общинска администрация, кмет с.Ноевци, 

кметски наместници на населени места. 
Поради усложнената епидемична обстановка от разпространението 

на COVID-19 присъстващите са разположени на разстояние един от друг 
при спазване на всички указани противоепидемични мерки. 

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

 Предложен е следния  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 
 

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на 
бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките 

за чужди средства към 30.06.2020г на Община Брезник 
2. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2021-2023г  

и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 
дейности 

3. Докладна записка относно промяна в поименния списък за 
капиталови разходи през 2020г 

4. Докладна записка относно разрешение за формиране на маломерна 
паралелка в СУ "Васил Левски" - гр. Брезник, във връзка с чл. 68 ал. 

1 т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата за 
предучилищното и училищното образование 

5. Докладна записка относно задължителна предучилищна подготовка 

на 4-годишните деца 
6. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за 

разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г и 
даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на 

оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг 
7. Докладна записка относно утвърждаване оценка за продажба на 

придаваем имот в с.Конска и сключване на договор за продажба 
8. Докладна записка относно утвърждаване оценка за продажба на 

придаваем имот в с.Банище и сключване на договор за продажба 
9. Докладна записка относно утвърждаване оценка за продажба на 

придаваем имот в с.Кривонос и сключване на договор за продажба 
10. Докладна записка относно обявяване на публичен търг за 

отдаване под наем на обект- общинска собственост 
11. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен 

договор за язовир „Слаковци“ 
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12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с. Долни Романци, с цел възстановяването й на 
наследниците на Наталия Петрова 

13. Докладна записка относно получено заявление за еднократна 

финансова помощ 
14. Други 

 
Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС, който 

уведомява  за обаждане от страна на Ваньо Добринов че ще закъснее. 
Има кворум и заседанието може да започне. 

 Същия уведомява за допълнително постъпили докладни записки, 
които са разгледани от съвместното заседание на ПК, а именно: 

- Докладна записка относно Проект за допълнение и изменение на 
Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на 

местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ. 
- Докладна записка относно изготвяне на отчет и вземане на решение 

за прекратяване на дейността на временните комисии при ОбС 
Брезник по изготвяне на Правилник за дейността и организацията на 

Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандат 2019-2023г и по подбор и 
предлагане на съдебни заседатели за Районен съд Брезник за мандат 

2020-2024г. 
 

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

 
 Гласува се дневния ред с допълнителните докладни 

 С 12 гласа „за“ се прима предложения дневен ред с включени 
допълнителните докладни, разгледани от постоянните комисии 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за касово 

изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на 
сметките за чужди средства към 30.06.2020г на Община Брезник 

 

Лина Симеонова – Информацията беше разгледана на съвместно заседание 
на постоянните комисии. Моника Банкова подробно разясни по 

обяснителната записка. 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 № 178 
 

 На основание чл. 21 ал 1 т 6 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 2 от Закона за 
публичните финанси, чл. 54 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Брезник, Общинският съвет Брезник приема отчета за касовото 
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изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на 

сметките за чужди средства към 30.06.2020г на Община Брезник. 
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 

2021-2023г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности 
 

Лина Симеонова -  На заседанието на комисиите разгледахме докладната. 
Отново Моника Банкова разясни подробности. 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 № 179 
 

 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 актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2023г на 

Община Брезник в частта за местните дейности по показатели от единната 
бюджетна класификация. 

 
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2020г 
 

Лина Симеонова – комисиите разгледаха докладната. Десислава Антонова 
разясни.  Беше предоставено допълнение към решението за закупуване 

климатик за кметство Ноевци. Допуснахме с допълнението. 
 

 Гласува се предложения проект за решение с допълнението. 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 180 

 
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 2020 г. съгласно 

приложение №1. 
Промяната засяга обекти на стойност 363 493 лв. 

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 22 890 лв.  
Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 

Компенсирана промяна по бюджета за 2020 г. на Община Брезник, 
както следва: 

 
I. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава разходи с 25 727 лв. по функции, дейности, параграфи и 
подпараграфи, както следва: 

1.1. Функция „Общо държавни служби“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“ 
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§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  25 727 лв. 

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  2 227 лв. 
§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ 22 000 лв. 

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

 1 500 лв. 
 

2. Намалява разходи с 25 727 лв. по функции, дейности, параграфи и 
подпараграфи, както следва: 

2.1. Функция „Общо държавни служби“ 
Дейност 122 „Общинска администрация“ 

§ 10-00 „Издръжка“ 1 500 лв. 
§§ 10-15 „Материали“  1 500 лв. 

2.2. 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“  24 227 лв. 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

 2 227 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 22 000 лв. 
 

II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
1.Увеличава разходи с 21 390 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 
1.1. Функция „Oтбрана и сигурност“  6 890 лв. 

1.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“  
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  6 140 лв. 

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  4 640 лв. 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

 1 500 лв. 
1.1.2. Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности“  
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  750 лв. 

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  750 лв. 

1.2. Функция „Образование“  14 500 лв. 
Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ 

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  14 500 лв. 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

 14 500 лв. 
2. Намалява разходи с 21 390 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 
1.1. Функция „Oтбрана и сигурност“  6 890 лв. 

1.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“  
§ 10-00 „Издръжка“  6 140 лв. 

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ 6 140 лв. 
1.1.2. Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности“  
§ 10-00 „Издръжка“  750 лв. 

§§ 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи“ 750 лв. 
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1.2. Функция „Образование“  14 500 лв. 

Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ 
1.2.1. § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“  10 

500 лв. 

§§ 02-01 „За нещатен персонал нает по трудови правоотношения“ 10 
500 лв. 

1.2.2. § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ 
 4 000 лв. 

§§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО)“ 2 000 лв. 

§§ 02-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ 1 000 лв. 
§§ 02-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели“ 
 1 000 лв. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за формиране на 

маломерна паралелка в СУ "Васил Левски" - гр. Брезник, във връзка с чл. 
68 ал. 1 т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата 

за предучилищното и училищното образование 

 
Лина Симеонова – Разгледахме докладната на съвместно заседание на 

постоянните комисии. Мария Добревска – зам.кмет на общината – разясни 
че не се позволява сливане на двете паралелки, защото са профилирани. 

Допуснахме за разглеждане от ОбС. 
Иван Тинков – Считам, че това е полезно и в интерес на децата. 

 
 Гласува се проекта за решение. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 181 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 68 ал 1 

т.2 , ал. 2 и ал. 8 от наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 

219/05.09.2017г, Общинският съвет Брезник разрешава формирането на 

маломерна паралелка – ХI „Б“ клас с 12 ученика за учебната 2020/2021г. 
 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно задължителна предучилищна 
подготовка на 4-годишните деца 

 
Лина Симеонова – по пета точка отново Мария Добревска взе отношение. 

Обясни изменението на закона и че се предоставя възможност да се 
пристъпи още сега при готовност на детските градини към задължително 

обучение на 4-годишните деца. Така или иначе децата са там. Допуснахме 
до сесията. 

 
Иван Тинков – да добавим чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 

 Гласува се предложения проект за решение с добавка  чл. 21 ал.1 т. 
23 от ЗМСМА 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е № 182 

 
 На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, и чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА, чл. 56 

ал. 1 и ал. 3 § 16 и 17 от Преходните и заключителните разпоредби 

към ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, 
Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласието си за въвеждане на задължителна предучилищна 
подготовка на 4-годишните деца в детска градина „Брезица“ гр. 

Брезник и филиал с.Ноевци. 
2. Кметът на Община Брезник да изпрати решението на ОбС до 

Министерство на образованието и науката.  
 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за 
разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г и 

даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на 
оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг 

 
Лина Симеонова  - По тази точка от дневния ред Оля Малинова обясни, че 

има изявен интерес към имотите. Програмата е отворена и предложението 

е да се добавят към програмата и пристъпи към провеждане на търг. 
 

Венета Петрова  - Уважаеми господин председател, Дами и господа, 
Докладната записка не е подкрепена с доказателства. Когато се предлагат 

за закупуване се прикрепят скици. Трябва да има визуална представа къде 
са имотите и отразяват ли реалното състояние. На всяка сесия се 

представят такива. Сега липсват скици. Уточнихме, че предложените 
оценки са на лицензиран оценител. 

 
Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – Няма проблем да се 

предоставят скиците. 
 

Иван Бъчваров – зам.кмет – уточнено е коя оценка е на лицензиран 
оценител 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 
 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 
Иван Тинков – Трябва да включим съветник в състава на комисията. 

Предлагам Янка Хранова 
 Гласува се предложения проект за решение с член в комисията Янка 

Хранова 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 10 гласа „ЗА“,  1 против /Венета Петрова/ и 1 въздържал се /Веска 

Алексова/, ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 183 

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

и ал.9, чл.35 ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1,  чл. 21, ал.1,т.1 , 

чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. 
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Брезник: 

I.1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска 
собственост в Община Брезник за 2020 г. в Раздел III със следните имоти: 

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за 

индивидуално жилищно строителство УПИ XXXI,  кв.50 по РП на с. Ноевци, 
с площ 765 кв.м; АОС  №5982/02.10.2020 г.; 

2. Незастроен поземлен имот, с № 502.104 местност „Валога“, с. 
Горна Секирна, кв.20, с площ 625 кв.м.; АОС 5084/23.08.2018 г. 

      I.2. Утвърждава оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане 
на търг, както следва: 

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за 
индивидуално жилищно строителство УПИ XXXI,  кв.50 по РП на с. Ноевци, 

с площ 765 кв.м; АОС  №5982/02.10.2020 г.; 
Данъчната оценка е 1757.10 лв. Оценка на лицензиран оценител и 

начална тръжна цена 4185.64 лв. Сумата се облага с ДДС. 
2. Незастроен поземлен имот, с № 502.104 местност „Валога“, с. 

Горна Секирна, кв.20, с площ 625 кв.м.; АОС 5084/23.08.2018 г. Данъчната 
оценка е 1125.00 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна 

цена 3029.73 лв. Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Разпореждането на всеки един от имотите да се извърши чрез 
търг с явно наддаване. 

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 
……………………………………………… 

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за 
продажба за посочените имоти, след провеждане на процедура. 

 
 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване оценка за 
продажба на придаваем имот в с.Конска и сключване на договор за 

продажба 
 

Лина Симеонова – точките 7,8 и 9 на заседанието на постоянните комисии 
се разглеждаха и гласуваха анблок. Оля Малинова обясни  че става въпрос 

за придаваеми места. Собствениците на имоти имат право да закупуват. 

Допуснахме ги до днешната сесия 
 

Иван Тинков – касае се за имоти в Конска, Банище и Кривонос. Предлагам 
да гласуваме анблок с отделно изписани решения по докладните. 

 
 Предложението се подлага на гласуване. С 12 гласа „за“ се приема 

 
Катя Йорданова – Предлагам оценката за имота в с.Конска да бъде 6 лв. от 

5,92лв. 
 Предложението се гласува 

 С 12 гласа „за“ се приема 
 

 Гласуват се анблок докладните по т. 7,8 и 9 с промяната на цената за 
имота в Конска 

 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 № 184 
 

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 XII-34, кв.14 по РП на 
с. Конска, община Брезник с площ 175 кв.м. на стойност 1050 лв. (хиляда 

и петдесет лева) Предложена оценка за правото на собственост 6,00 лв. за 
1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за 
продажба за посочения имот.  

         
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване оценка за 

продажба на придаваем имот в с.Банище и сключване на договор за 
продажба 

 

 Поименно гласуване 
            С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 185 
 

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 XLIV-146, кв.15 по РП 

на с. Банище, община Брезник с площ 34 кв.м. на стойност 161.63 лв. (сто 
шестдесет и един лев и 63 ст.). Предложена оценка за правото на 

собственост 4.75 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за 

продажба за посочения имот.  

         
ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване оценка за 

продажба на придаваем имот в с.Кривонос и сключване на договор за 
продажба 

 
Поименно гласуване  

С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 186 

 
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 I-126, кв.9 по РП на с. 

Кривонос, община Брезник, област Перник, с площ 57 кв.м. на стойност 
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271.71лв. (двеста седемдесет и един лев и  71ст.). Предложена оценка за 

правото на собственост 4.77 лв за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се 
облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за 

продажба за посочения имот.  
 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно обявяване на публичен търг за 
отдаване под наем на обект - общинска собственост 

 
Лина Симеонова – На съвместно заседание на постоянните комисии 

разгледахме докладната Оля Малинова обясни, че зъболекарка иска 
помещението за кабинет. Допуснахме до днешната сесия. 

 
Иван Тинков – чете проекта за решение. Предлага в комисията да бъде 

Богиня Рабакова. 
 

 Гласува се проекта за решение с член в комисията Богиня Рабакова 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 187 
 

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.Помещение, намиращо се в бившата здравна служба, 2 етаж на сградата, 

попадаща в терен, представляващ УПИ IV-214 “За делово обществено 
обслужване“, кв. 44 по РП на с. Ноевци, с площ на помещението 11.72 кв. 

м и прилежаща площ 4.48 кв. м или всичко 16.20 кв. м., за зъболекарски 
кабинет. Имота е актуван с АОС № 490. Начална тръжна цена 5.18 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 относно удължаване срока на 

концесионен договор за язовир „Слаковци“ 
 

Лина Симеонова – разгледахме докладната. Юриста обясни за законовата 
възможност за удължаване на срока на договора. С 10 гласа „за“ 

допуснахме до днешното заседание. 
 

Димитър Димитров – кметски наместник с.Слаковци – Искам да попитам 

комисията какво разгледа като документи от концесионера. Какво е 
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извършено по договора? Наемната цена. Концесията изтича след четири 

години. Имаше обещание за направа корита за напояване на животни. 
Нищо не е направено. Хората се сърдят, че животните  не могат да пият 

вода.Рибарите се сърдят, че животните им пречат. В началото на договора 

рибарите плащаха четири лева на пръчка. Сега е 12 лева. Промени ли се 
наема три пъти, като цената на рибарите. Поискайте информация и 

отложете за следваща сесия. Не може едно село да не знае какво се случа 
в язовира. Къде изтичат фекалните води от хотела? В ливадите. Никой не 

проверява. 
Господин председател, предложете отмяна на точката! 

 
Иван Тинков – Докладната е подписана от кмета и изготвена от 

администрацията. 
 

Димитър Димитров – Защо не съм поканен на комисията когато 
разглеждаха материала? 

 
Милен Миленков – юрисконсулт – не участвам в комисията по проверки. До 

колкото зная няма констатирани нарушения по концесионния договор. 

 
Лина Симеонова – предлагам да се предостави предварителна информация 

и да се покани концесионера. Да се отложи точката за следващо 
заседание. 

 
 Гласува се направеното предложение 

 С 11 гласа „за“ и 1 против /Росен Огнянов/, предложението се 
приема. Точката се отлага за следващо заседание. 

 
Росен Огнянов – обяснение на отрицателен вот 

 Когато едно нещо работи сравнително добре, ние търсим кусури. 
Този обект допринася за популяризирането на общината. Положени са 

много усилия. Да погледнем и от другата страна на нещата. Да оценяваме 
труда на хората. Нека да изслушаме и концесионера. 

 

Иван Тинков – Фатално ли ще бъде отлагането на разглеждането? 
 

Милен Миленков – Няма да е фатално. Има още три години и нещо до края 
на договора. 

 
Димитър Димитров – Може ли да допълня още нещо? 

 
Иван Тинков – Точката е отложена за следващо заседание. Гласувано е. С 

гласуването дебатите по т.11 приключиха. 
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долни Романци, с цел 

възстановяването й на наследниците на Наталия Петрова 
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Лина Симеонова – Разгледахме докладната на съвместно заседание на 

постоянните комисии. Иванка Михайлова разясни по нея. Има всички 
необходими документи. 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 № 188 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 
1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-162/13.10.2020г. от ОСЗ 

гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:  
 1. Предоставя имоти  от ОПФ, с цел възстановяването им в стари 

реални граници в землището на  с. Долни Романци, община Брезник, 
собственост на Наталия Петрова 

– ПИ с идентификатор 22506.49.20 с площ от 0,469 дка, 

представляващ нива, категория IX, образуван от имот №22506.49.20 

общинска собственост, местност „Зарино/Лука“. 
– ПИ с идентификатор 22506.50.278 с площ от 0,259 дка,  

представляващ нива, категория IX, образуван от имот №22506.50.62, 

общинска собственост, местност „Шамък/Лука“. 
– ПИ с идентификатор 22506.73.192 с площ от 0,567дка,  

представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.1, 
общинска собственост, местност „Кериша/Долна лука“. 

– ПИ с идентификатор 22506.73.193 с площ от 0,685 дка,  

представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.1, 

общинска собственост, местност „Заедница/Долна лука“. 
– ПИ с идентификатор 22506.73.194 с площ от 1,228 дка,  

представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.1, 
общинска собственост, местност „Йони дол/Долна лука“. 

– ПИ с идентификатор 22506.73.195с площ от 1,170 дка,  

представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.1, 

общинска собственост, местност „Герино/Долна лука“. 
– ПИ с идентификатор 22506.73.196 с площ от 0,194 дка,  

представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.2, 

общинска собственост, местност „Рангелово/Долна лука“. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно получено заявление за 
еднократна финансова помощ 

 
Иван Тинков – Както ви запознах, има депозирано заявление от Виолета 

Котева. След като на комисията беше казано, че няма представени 
документи, вече има донесени епикризи. Става въпрос за хронични 

заболявания и сериозни социални проблеми. Предложил съм да се 
отпуснат 200 лв. 

 

Лина Симеонова – Предлагам 300 лв. 
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 Гласува се предложението за отпускане на 300 лв. 
 С 12 гласа „за“ се приема 

 Гласува се проекта за решение със сумата от 300 лв. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 189 

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

Брезник: 
1. Отпуска сумата от  300/триста/лв. на Виолета Котева от гр.Брезник. 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 „Обезщетения и помощи по 
решение на ОбС 

3. Упълномощава кмета на общината да  извърши необходимата 
процедура. 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект за 
допълнение и изменение на Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата 

за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ. 

 
Лина Симеонова – Разгледахме докладната. Гергана Методиева поясни, че 

увеличенията на промилите са свързани с увеличение на минималната 
работна заплата и персонала в дейност „Чистота“. Допуснахме до днешната 

сесия. 
 

Венета Петрова – Имам въпрос – В докладната записка е записано 
сметоизвозване в Брезник – два пъти в седмицата. Това изпълнява ли се? 

 
Иван Бъчваров – зам.кмет -  Стремим се да се изпълнява. Има проблем с 

автомобила за сметоизвозване. Много хора се върнаха в селата и се 
генерира много повече боклук. Необходимо е време за извозване до 

сметището в Перник. Около контейнерите има дивани, дюшеци и какво ли 
не. Строителен отпадък се слага в контейнера и се чупи машината. 

 

Венета Петрова – Благодаря! Има села, които са приравнени. Конска и 
Режанци с Озърновци. 

 
Росен Огнянов – различни услуги и различни такси трябва да се 

определят. 
 

Богиня Рабакова – Според мен общината прави и невъзможното да се 
справи с боклука. За магазина който стопанисвам плащам 53 лв. за 

годината. Четири лева месечно. Нищо не е това. Не са високи таксите. 
 

Иван Тинков – Благодаря, госпожо Рабакова! 
 

Иван Бъчваров -  зам.кмет -  Преди време имаше от радиото проверка на 
място. Хората сами казват, че „софианци“ прекаляват с изхвърлянето на 

боклуци. 
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Иван Тинков – Има и преминаващи, които тръгвайки си от селата 

изхвърлят в Брезник. Но по-добре в контейнера в Брезник отколкото в 
дерето. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите. 
 С 12 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се проекта за решение 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 9 гласа „за“,  1 против /В.Петрова/ и 2 въздържали се /М.Попова и 

В.Алексова/, ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 190 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 ал. 1 и ал. 3 

т.2 от ЗМДТ , в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА и чл. 66 ал. 2 
от АПК, Общинският съвет Брезник: 

1. Приема вариант на План-сметка /приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от 
Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на 

услуги - неразделна част от настоящето решение/, който да се обяви 

за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването му. 
2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и 

предложения проекта за изменение на Наредбата за местни данъци 
да бъде внесен за утвърждаване от ОбС. 

 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на отчет и 

вземане на решение за прекратяване на дейността на временните комисии 
при ОбС Брезник по изготвяне на Правилник за дейността и организацията 

на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за мандат 2019-2023г и по подбор и 

предлагане на съдебни заседатели за Районен съд Брезник за мандат 
2020-2024г. 

 
Иван Тинков – Правилника беше приет. Комисията по избор на съдебни 

заседатели свърши своята работа. Чл. 36 ал. 1 указва, че временните 

комисии се образуват по конкретен повод. Преустановяват дейността си с 
изготвяне на отчети и решение на ОбС. 

Смятам, че е необходимо и юристите да вземат отношение- 
 

Венета Петрова – Цитирахте текстове от правилника. Прочетохте, че 
трябва да има отчет на комисиите. На този етап няма такъв отчет. Те могат 

да останат и за по-дълъг период от време. Особено комисията за 
правилника може  да се събира при необходимост от промени.  

 
Иван Тинков - Относно отчета – на всички ни е ясно че правилника е 

приет. Съдебните заседатели също вече са положили клетва. След като са 
изпълнени задачите следва да се прекрати дейността на комисиите. Ако се 

налага промяна в правилника има правна комисия. 
 

Милен Миленков – юрисконсулт – Четейки разпоредбите трябва да има 

решение да се прекрати дейността на временната комисия. Да – трябва да 
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има отчет, но в докладната подробно е описано и дейността на двете 

временни комисии реално е отчетена. 
 

Богиня Рабакова – самият правилник е гласуван и приет. Предлагам да 

прекратим дебатите 
 

 С 12 гласа „за“ дебатите се прекратяват 
 

 Гласува се проекта за решение. 
 На основание чл. 21 ал.1 т.24 от ЗМСМА и чл. 36 от Правилника, ОбС: 

1. Приема докладната с отчетените данни 
2. Преустановява дейността на временните комисии 

С 10 гласа „за“ и 2 въздържали се /В.Петрова и В.Алексова/, ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 191 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.1 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 
ал. 5 от правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет Брезник: 
1. Приема    докладната  с отчетените данни за извършеното и 

приключеното от временните комисии по изготвяне на Правилник за 
дейността и организацията на ОбС Брезник, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-
2023г и подбор и предлагане на съдебни заседатели за районен съд 

Брезник за мандат 2020-2024г., приети с решение №  3, по протокол 
2 от 20.11.2019г и решение № 36 по протокол № 4 от 20.12.2019г 

2. Преустановява дейността на горепосочените комисии поради 
изпълнението на конкретните ангажименти, заради които са 

образувани. 
 

Иван Тинков – както знаете от миналото заседание имаше депозирана 
молба за изказване от г-жа Тодорка Митова. Давам й думата. 

 

Тодорка Митова –  жител на с.Бегуновци - Актуални са въпросите, които 
искам да поставя. 

1. Водоснабдяването  тази година беше под всякаква критика. За първи 
път два пъти това лято съм включвала пералня. Бойлер не може да се 

включи. И режима е абсурден.  Не може режим в едно село: долната 
част източва цялата вода, горната жадува. 

2. Пустеещи места – никой не се грижи. Навъдиха се лисици.  
Стресиращо е. Да се обърнете към собствениците които не поддържат 

местата си. Влечуги се въдят! 
3. Отпадъците в селото се събират зад магазина. През 95-96 год 

изкарах 52 камиона боклук. Сега сигурно има пет камиона. 
Домашните отпадъци се хвърлят в контейнера.  Има други отпадъци. 

Ходих при г-н Узунов. Изслуша ме. Защо няма автобус през Бабица до 
София. Отговорено беше, че договора е пред подписване и ще има 

автобус. 
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Занижен е контрола от страна на кметските наместници по отношение на 

боклука. Не се контролира изхвърлянето на боклука. Колко акта има 
съставени. Да се изпълнява Наредба № 1. 

 

 Поради изтичане на дневния ред, заседанието закрито в 11,45 часа. 
 

 
 

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


