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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 

№ 22 

Гр.Брезник, 29.12.2016г 

 
 Днес 29.12.2016 г. от 15,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват всички 13 съветника. 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров  - зам.кмет, Мария Добревска – 

зам.кмет,  Иван Борисов  - секретар на общината, Атанаска Варадинова – експерт МДТ, 

Моника Маноилова – експерт МДТ, Гергана Методиева – експерт МДТ,  Оля Малинова – 

директор на дирекция ОСПО, Лилия Чернева – експерт ЕИ, Детелина Виденова - еколог,   

 

Предложен е следния дневен ред: 

 

1. Докладна записка относно допълнение и изменение на наредбата за определяне на 

местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ. 

 

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС.  

 Уважаеми колеги, колеги от администрацията, 

 Честита коледа, желая много здраве на всички. 

Предложена е само една докладна. 

По дневния ред: няма допълнения и предложения 

 Гласува се дневния ред. 

 С 13 гласа „за“ се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: 

Росен Огнянов – на съвместното заседание на комисията подробно беше обсъдена тази точка. 

Взехме решение да се разгледа на извънредна сесия заради срока на обявяване. Подробно 

бяхме информирани от г-жа Варадинова . Господин Узунов също взе отношение. Направи 

впечатление, че има разбиране по този въпрос. Г-н Ставрев каза че от 2005година няма 

промяна. Изрази становище, че нямаме друг вариант освен да приемем предложението. 

Господин Добринов също изрази положително становище.  

Няма сериозни разминавания в мненията по този въпрос. Допускаме за разглеждане на 

днешното заседание. 
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Васил Узунов – кмет на Община Брезник 

 Има протокол от 2005г за създаване на корпоративно юридическо лице. Още тогава се е 

знаело, че 3-4 пъти ще се увеличи такса смет. Тогава Димитър Иванов е гласувал въздържал 

се. След това има друго решение от 2010г. 

Ако не искате да е плавно увеличението, нега всеки от вас по отделно каже мотивите. Казвате 

от кои пари ще се изплаща. Започнало е от 2005, след това 2010г. Не зависи от нас. 

Достатъчно дебати са се водили. Тогавашните общински съветници са приели с 11 гласа „за“ 

включването на общината в сдружението. Крайно недостатъчни са 30х.лв. Дори 100% да има 

събираемост пак няма да са достатъчни средствата. Убеден съм , че никой не иска да се 

увеличават данъците, но няма друг проблем. 

Държа в протокола да се запишат мотивите против.  

 

Десислава Стоилова – Ако това е реалната сума, необходима за да покрие разходите. 

Васил Узунов – Кой може да каже колко ще бъде извозената смет през 2017г. 

Атанаска Варадинова – За първи път ние слагаме общински приходи, само и само да бъде по-

малко увеличението. План сметката  , която е пред вас е за 320 х.лв. 

Десислава Стоилова – ако тези средства са недостатъчни, нека бъде по-голямо увеличението. 

Да през 2005г сме гласували по този начин, защото законодателството е вървяло в тази посока. 

Васил Узунов – Става дума за това, че още тогава е имало информираност. На никого не му се 

е вярвало, че ще дойте този момент. 

Ваньо Добринов – За справката, която сте ни представили. Какво е недобор от минали години. 

Нали има давностен срок. 

Атанаска Варадинова – това значи неплатени средства от минали години. Давностния срок е 

изключен в справката 

Ваньо Добринов – Вярно е, че каквото и увеличение да се направи няма да са достатъчни 

средствата. Ако се подходи по-разумно с някаква идея да се съберат сумите. Като гледам 

справката фирмите са работещи. Да се направи някаква отсрочка и да започнат да внасят 

сумите. 

Васил Узунов – някои фирми „Меги 96“ и „Екстракта“  вече ги няма. Имаше дела. Започнали 

са да постъпват някакви суми. 

Ваньо Добринов – там където има възможност да се направи разсрочено плащане.  За 

физическите лица  несъбрани 108х.лв. за 2016г. 

Атанаска Варадинова – първата графа е облога за годината. 64х. сме събрали – 60%. От 

недоборите сме събрали 16%. 

Ваньо Добриново – какви са тенденциите. За физическите лица. 

Иван Бъчваров – зам.кмет – даваме ги на съдебни изпълнители. 
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Атанаска Варадинова – Почти колкото облога сме събрали. Ако нямахме недобори сме 

събрали парите. 

Ваньо Добринов – тези суми, които сега събираме отиват към тази план-сметка. ОТ миналата 

година колко е била план-сметката и колко сме събрали. 

Атанаска Варадинова – 220х. сега е 320х. план сметката- До момента сме събрали 180х.лв. 

Ваньо Добринов – Благодаря за информацията. 

Иван Ставрев – Справката за физически лица. Имате ли идея за разсрочено плащане. 

Гергана Методиева – имаме разсрочване, но не се внасят редовно вноските 

Иван Ставрев – Не е приятно увеличението, но това е неизбежно. Няма друг вариант. Трябва 

да подчертаем, че от много години не е имало увеличението. За гласуването през 2005г не 

можем да бъдем упреквани. Такава е била насоката на държавата. Не се отказвам от думите си. 

Ще подкрепя предложението. 

Иван Тинков – Разбираме, че това е необходимото зло. Няма алтернатива. Повечето хора го 

приемат с разбиране. Важно е закупуването на нова техника, нови контейнери. Адмирираме 

дори факта, че това се прави плавно. Знаем че предстои в бъдеще ръст на увеличаване на тази 

услуга. 

Иван Ставрев – Много хубаво е, че се слагат тези съдове  за пепел. Трябва да се прилагат и 

санкциониращи действия за изсипване на топла сгурия в кофите за смет. 

Ваньо Добринов – предлагам да прекратим разискванията. 

 Гласува се предложението 

 С 13 гласа „за“ се гласува прекратяване на разискванията. 

 Гласува се предложения проект за решение 

С 11 гласа „за“, 1 против и 1 въздържал се ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   350 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за местните данъци и 

такси , Общинският  съвет  Брезник изменя приложение №1, към чл. 5, ал.3 от Наредбата за 

определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ. /Приложение № 1 

неразделна част от настоящето решение/ 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 16,00 часа. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /Л.Любомирова/          /Виолета Младенова/ 

 

 


