
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

П Р О Т О К О Л  

   

  Днес  24.09.2015г от  13.30 ч. в заседателната зала на общинска администрация се 

провежда съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС Брезник. 

Присъстват: Богиня Рабакова, Виолета Карадимова, Десислава Манова,  Ваня Василева ,  Ваня 

Иванова, Иван Ставрев, Виолета Борисова,   Янка Хранова,    както и Ваньо Добринов – 

председател на ОбС 

Отсъстват:  Васко Попов, Димитър Димитров, Десислава Христова, Людмила Аначкова,  

 

От общинската администрация присъстват:  Иван Бъчваров – зам.кмет, Иван Борисов – 

секретар на Община Брезник. Оля Малинова – гл. счетоводител,  Иван Ковачев – директор на 

дирекция ТСУ и ЕИ , Славчо Михайлов – директор на дирекция ОСПО, Наталия Първанова – 

експерт образование и култура,  Иванка Михайлова – специалист ОСПО,  Милен Миленков – 

юрисконсулт на Община Брезник. 

Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

1. Докладна записка относно приемане на общинска програма за управление нна 

дейностите по отпадъците на Община Брезник с период нра действие 2014-2020 г, 

неразделна част от Общинска програма за опазване на околната среда с период на 

действие 2014-2020г. 

2. Докладна записка относно разрешение за една смесена група в ЦДГ към ОУ „Христо 

Смирненски” с.Ноевци за убебната 2015-2016г 

3. Докладна записка относно изключения от минималния  брой на учениците в паралелките 

на СОУ „Васил Левски” град Брезник за учебната 2015/20`16г. 

4. Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелка на 

ПГСС „Никола Вапцаров” град Брезник за учебната 2015-2016г 

5.  Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин Иванчов Стоилков 

6. Докладна записка относно  даване съгласие за продажба на имот, утвърждаване на 

пазарната му оценка и насрочване на явен  търг. 

7. Докладна записка от кмета на община Брезник относно избирането на временно  

изпълняващ длъжността кмет на Община Брезник 

8. Докладна записка относно  избирането на ВрИД кмет на кметство Ноевци 

      9.  Други 



 Заседанието открито от Ваньо Добринов  - председател на ОбС 

По дневния ред. Председателят уведомява за допълнително постъпили докладни:  

 

- Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Долнни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин 

Иванчов Стоилков 

- Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник  за 2015г 

- Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2015г. към 18.09.2015г. 

- Докладна записка относно обявяване за неучебен и неприсъствен ден на общинските  

предприятия и учебни заведения Петков ден  

Гласува се предложения дневен ред. 

С  8 гласа „за” дневния ред е приет 

За председателстващ заседанието е предложена Виолета Борисова – председател  на  

социална комисия 

 

ПЪРВА ТОЧКА:Докладна записка относно приемане на общинска програма за управление на 

дейностите по отпадъците на Община Брезник с период нра действие 2014-2020 г, неразделна 

част от Общинска програма за опазване на околната среда с период на действие 2014-2020г. 

Гласува се да се внесе  в Общински съвет 

С 8 гласа „за” се приема 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за една смесена група в ЦДГ към ОУ 

„Христо Смирненски” с.Ноевци за убебната 2015-2016г 

Гласува се да се внесе в ОбС 

С 8 гласа „за” се приема  

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изключения от минималния  брой на учениците в 

паралелките на СОУ „Васил Левски” град Брезник за учебната 2015/2016г. 

Гласува се да се внесе в ОбС 

Със 7 гласа „за” и 1 въздържал се  /Виолета Борисова/ 



 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците 

в паралелка на ПГСС „Никола Вапцаров” град Брезник за учебната 2015-2016г 

Наталия Първанова – тази точка трябва да отпадне от дневния ред, защото има писмо от РИО, 

че се предприемат действия за закриване на училището. За съжаление разрешиха да бъде 

открита учебната година и след това се предприеха действия по закриване на училището. 

Учениците се пренасочват  към СОУ, а задоцчниците към най-близките  професионални 

училища. 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин Иванчов 

Стоилков 

Гласува се да се внесе в ОбС 

С 8 гласа „за” се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно  даване съгласие за продажба на имот, 

утвърждаване на пазарната му оценка и насрочване на явен  търг. 

Гласува се да се внесе в ОбС 

С 8 гласа „за” се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на община Брезник относно избирането на 

временно  изпълняващ длъжността кмет на Община Брезник 

Гласува се да се внесе в ОбС 

С 8 гласа „за” се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно  избирането на ВрИД кмет на кметство Ноевци 

Гласува се да се внесе в ОбС 

С 8 гласа „за” се допуска 

 

 



ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Долнни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин 

Иванчов Стоилков 

Гласува се да се внесе в ОбС 

Със 7  гласа „за” се допуска /Янка Хранова извън залата/  

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  актуализация на бюджета на Община Брезник  за 

2015г 

Ваньо Добринов -  предлагам да зачета и докладната на директора на училището  за парното в 

ОУ с.Ноевци /чете докладната/ - необходими средства за ремонт на парното 16 284,24 лв.   

Оля Малинова – единствената възможност е от резерва.  Можеше да се направи сметка по-рано. 

Сега 45 дни е изпълнението на проекта. 

Ваньо Добринов – защо точно тази фирма е дала офертата. 

Оля Малинова – според мен тази фирма поддържа и досега котела. 

Иван Бъчваров – зимната ваканция котела беше замръзнал. 

Ваньо Добринов – какво се предприе срещу виновника за замръзването на парното. Господин 

Ковачев, вие запознат ли сте с тези документи.  

Иван Ковачев – вчера се появиха тези документи. Преснимани са. Ще се запознаем подробно. 

Ваньо Добринов – предлагам да допуснем докладната до ОбС, като утре на сесията чуем 

подробности. 

Наталия Първанова -  тази фирма поддържа парната инсталация, затова е избрана. 

Гласувла се да се внесе в ОбС  

С 8 гласа „за” се допуска. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА : Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови рацходи през 2015г. към 18.09.2015г 

Иван Ковачев – основното нещо е преразпределяне на целевата субсидия. Има остатък от 

ремонт на пътя. За да се вложат отново в асвалтиране се иска нова процедура. Затова нашето 

предложение е да се вложат тези средства в  поставяне на мантинели на избрани места. 

Добре е да се включи сумата за ОУ за парното да се предложи в този поименен списък. За утре 

ще бъде предложен. 



Гласува се да се внесе в ОбС 

С 8 гласа „за” се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  обябяване на Петковден за неприсъствен 

и неучебен ден за общинските предприятия и училища. 

Гласува се да се внесе в ОбС 

С 8 гласа „за” се допуска 

 

 

     К О М И С И Я: 

     1.........................../Виолета Борисова/ 

     2........................../Ваня Иванова/ 

     3........................../Ваня Василева/ 

     4........................./Янка Хранова/ 

     5......................../Десислава Манова/ 

     6......................../Виолета Карадимова/ 

     7......................./Богиня Рабакова/ 

     8......................./Иван Ставрев/ 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 

 

 


