
П Р О Т О К О Л  

 

 

Днес 13.01.2015год. се провежда съвместно заседание на постоянните комисии към 

ОбС Брезник. 

Присъстват: Иван Ставрев, Васко Попов, Ваня Иванова, Богиня Рабакова, Виолета 

Борисова, Виолета Карадимова и Ваньо Добринов – председател на ОбС 

 От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров, Иван Борисов,

 Михал Евтимов, Иван Ковачев, Оля Малинова, Искрина Велизарова, Бойко 

Атанасов, Милен Миленков,  Детелина Виденова, Славчо Михайлов 

 

Иван Бъчваров – администрацията оттегля т. 2 – за читалището. 

 

Ваньо Добринов – уведомява за внесен от г-н Асен Атанасов материал. 

Васко Попов – всеки може да има добри идеи и намерения, но трябва време да се 

запознаем с материал. Предлагам да се открие дебат в предварително определен ден. Не 

мисля че е правомерно сега да губим време. Предлагам преди следващата сесия да се 

проведе дебат. 

 

Ваньо Добринов – по дневния ред. Писмото на г-н Атанасов и отговор на Трейс 

рисорзис 

Виолета Борисова – имаше сигнал до комисията за конфликт на интереси. Ако 

комисията реши да запознаем присъстващите. 

Васко Попов – искате да замажете нещата. 

Ваньо Добринов – комисията е длъжна да изпрати материала до комисията за конфликт 

на интереси в Народното събрание. ОбС не може да прецени това дали е нарушение 

или не. Това не значи , че не можем да изслушаме колегите, но не можем да вземем 

решение. 

Виолета Борисова  - комисията нищо не прави, директно препраща сигнала в комисията 

в София. 

Васко Попов – всичко се замазва. В протокола не се отразява коректно. Всичко каквото 

се говори  в комисията и ОбС не се протоколира. 

Против съм да се включват двата материала за заседанието. 

 

Асен Атанасов – ние разглеждаме тенденции. Как изглежда развитието на общината 

близките 10-15 години. Раждаемостта е 4-5 пъти по-малка от смъртността. Ако ние не 

предприемем мерки има опасност след 15 години града да стане 500 души. Да се 

ликвидира общинския център . Слушам какво се прави за развитието на туризма. 

Хората търсят начин да използват всички сгради. След 15 години ще има 30 човека в 

Ноевци и останалите села ще са пусти.  Работната ръка която имахме се 

деквалифицира. Предлагам да се използват даденостите на града, обявен за курортен 

град от местно значение. Огромна материална база. Жилищен фонд, който е напуснат. 

Няма населено място в страната, което да има решени основни обекти. 100 процента 

канализация, водоснабдяване, асфалт. Мека зима, прохладно лято. Това благоприятства 

развитието ни като селище. Предлагам да се направи реклама, да се покани национална 

телевизия.  Писах до телевизията да покажем как сме интегрирали ромите. Раздали сме 

парцели преди години. Хората си построиха къщи. Има леглова база. Можем да 

създадем още.  Да регистрираме изоставените къщи и да се ползват за туристически 

цели.  



Болно ми е че се случва всичко това. Пристроихме болницата, Поща, разширение на 

гимназията. Детска градина. Продаде се за жълти стотинки. Спортен комплекс. 

 

Васко Попов – Имате сериозни заслуги за развитието на общината, но къде бяхте 

когато се направиха ликвидационните комисии. 

Вие сте създали много неща, но сами след това унищожихте нещата. Нищо не 

запазихте. Защо не организирахте съпротива да запазите нещата.  

 

Ваня Иванова – самата идея, която е предложена е добра, но ако го внесем в сесия 

трябва да гласуваме нещо. Няма нищо конкретно. Трябва да се направи програма, която 

да се предложи на гласуване. Може да се направи реклама по медиите. Има записана 

сума, което не може веднага да стане. 

 

Иван Бъчваров – има изпълнен проект с Община Трън. Посетени са борси. Раздадени са 

брошури.  

 

Ваньо Добринов -  съгласен съм отговора на Трейс Рисорзис да остане за следващ път 

По дневния ред – т.2 оттеглена от администрацията 

Да изберем председател 

Виолета Борисова – предлага Ваньо добринов 

 Гласува се дневния ред без т. 2 

 Дневния ред е приет 

 

ПЪРВА ТОЧКА:   

   Детелина Виденова – променя се такса депо. Нищо друго не се променя. 

 

 Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ВТОРА ТОЧКА – оттеглена 

 

ТРЕТА ТОЧКА – ЗАМЯНА НА ИМОТ 

Иван Ковачев – става дума за общинското депо. Установи се че сме захванали частни 

имоти. Идеята е да направим размяна за да може имота да бъде само общински. 

Предстои рекултивация.   

 

Васко Попов – има посочена разлика от 600лв. 

 

Иван Ковачев – по-важно е целия  имот да стане общински. Не са голяма загуба 600лв. 

 

  

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА : - продажба имот Г.Романци 

Бойко Атанасов – общински имот, незастроен. Има заявено намерение за закупуване. 

 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 



ПЕТА ТОЧКА: УТВЪРЖДАВАНЕ НАЕМНИ ЦЕНИ 

 

Ваньо Добринов – спрямо миналата година как стоят нещата 

 

Славчо Михайлов – увеличава се с 1 лв. 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ШЕСТА ТОЧКА: утвърждаване оценки селата 

 

Славчо Михайлов – има подадени молби за ликвидиране на съсобственост.  Направена 

е оценка. 

Бойко Атанасов – явяват се придаваеми места. Понякаго сме на загуба например при 

продажба на 4кв.м. но ако хората не са уредили сметките не могат да процедират с 

имотите си. 

 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Нова наемна цена 

Славчо Михайлов – има желаещи да ползват места в регулация /за градини/. Досега 

няма такава цена. 

 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

 

 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане на общински план 

Иван Бъчваров – направено е публично обсъждане.  

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия с уговорката да се представи екземпляр в 

ОбС 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Програма за общинската собственост 

Славчо Михайлов – разяснява обектите за продажба и за приватизация. 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Кандидатстване с проект по Красива България 

Иван Бъчваров – това е повторно кандидатстване, за втория етаж на болницата. 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 



ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Продажба на редосеялка 

Иван Бъчваров  - направена е оценка. Да се утвърди оценката 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Сервитут за ел.кабел 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Сашо Николов 

Ваньо Добринов – миналия път го върнахме. Помагаме само на тях. Има вариант да го 

оставим без разглеждане 

 

Иван Бъчваров – откакто е сключен договора те не са плащали наем. Колегите ще 

направят калкулация и ще се докладва. 

 

Ваньо Добринов – да се отложи за следваща сесия. 

 

Гласува се да не се допусне докладната до сесия 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Рени Първанова 

 

Ваньо Добринов – да разгледаме двете докладни едновременно. 

 Предлагам по 500 лв. 

 

Ина Рабакова – трябва да се съобразяваме със заболяванията. Става дума за сериозни 

заболявания 

  

Гласува се да се допусне докладната до сесия  с предложение   500 лв 

 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Благовест  Людмилов 

 

Гласува се да се допусне докладната до сесия  с предложение   500 лв 

 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА  : МОЛБА ТО ДРУЖЕСТВОТО НА ИНВАЛИДИТЕ 

Оля Малинова – предлагам да се отложи след приемане на бюджета 

 

Гласува се да  НЕ се допусне докладната до сесия   

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

 



 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА : Предодтавяне на земеделска земя 

 

Ваньо Добринов – предлагам от 17 точка до края да гласуваме амблок да се допуснат до 

заседание на ОбС 

 

Гласува се да се допуснат докладните  до сесия   

 Със 7 гласа „за” се приема всички докладни от т.17 до края да бъдат допуснати 

до заседание на ОбС. 

 

 


