
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

П Р О Т О К О Л  

 Днес 09.02.2015г от 13.30 ч. в заседателната зала на Общинския съвет, се провежда 

съвместно   заседание на постоянните комисии към  ОбС Брезник. 

Присъстват:  Десислава Христова, Богиня Рабакова, Иван Ставрев, Янка Хранова, Ваня Василева, 

Виолета Борисова, Ваня Иванова,   както и Ваньо Добринов – председател на ОбС. 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет на общината, Михал 

Евтимов  - зам.кмет,  Иван Борисов – секретар на общината, Милен Миленков – юрисконсулт при 

Община Брезник,  Оля Малинова – гл.счетоводител, Моника Банкова – бюджет и ТРЗ,  Иван 

Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ, Бойко Атанасов – гл.специалист УС, Славчо 

Михайлов – директор на дирекция ОСПО и ХД, Искрина Велизарова – ОСПО, Иванка 

Михайлова  - ОСПО, арх. Петър Огнянов – гл.архитект на общината, Любляна Петрова – ОМП. 

 

 

Предложен е следния проект  за  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Докладна записка относно проект на бюджет на Община Брезник за 2015год. 

2. Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП – ПЗ на ПИ № 

05286.106.7 по КККР на гр.Брезник, собственост на „ГРАОВО ГРЕЙН” ООД, земеделска 

земя,м представляваща  стопанска двор и ПИ № 06286.92.25 по КККР на гр.Брезник, 

собственост на „ГРАОВО ГРЕЙН” ООД, представляваща земеделска земя с начин на 

трайно ползване – нива, за обособяване на Стопански двор във връзка с изискванията на 

чл. 2 ал. 1 т. 2 от Наредба № 19/2012г ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО. 

3. Докладна записка относно съгласие от Общински съвет за замяна на земеделски имоти № 

017053,017054, частна общинска собственост в землището на с.Конска с имоти №№ 

040022 и 040020, собственост на „ВАНКООП” ЕООД с управител Иван Павлинов Иванов, 

в землището на с.Конска. 

4. Докладна записка относно приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост. 

5. Докладна записка относно решение за учредяване на отстъпено право на строеж върху 

имот в района на бившето поделение на МО град Брезник, утвърждаване на пазарна 

оценка и обявяване на търг. 

6. Докладна записка относно решение за обявяване на търг за отдаване под наем на обекти – 

общинска собственост. 

7. Докладна записка относно замяна на общински поземлен 06286.64.1 с поземлен имот № 

06286.59.11, собственост на Николай Иванов Киров и Вангелия Грозданова Кирова. 

8. Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински 

имот в с.Муртинци, Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка. 

9. Докладна записка относно Приемане на Годишен план за младежта в община Брезник за 

2015г. 

10. Молба от Юлиян Антонов Николов за отпускане на финансова помощ. 

11. Молба от Емилия Василева Василева за отпускане на финансова помощ. 



12. Молба от Калоян Борисов Велков за отпускане на финансова помощ. 

13. Утвърждаване на съдебни заседатели. 

14. Други 

 

Заседанието открито от Ваньо Добринов – председател на ОбС. 

Колеги, поканата е за съвместно заседание, защото ще гледаме бюджета и да не се повтарят 

няколко пъти нещата. Предлагам да изберем председателстващ на заседанието. 

 

Янка Хранова – предлагам председателя на правна комисия – Десислава Христова. 

 Гласува се предложението . 

 Председателстващ на заседанието ще бъде Десислава Христова. 

По дневния ред: 

Ваньо Добринов – към т.други ще ви запозная с писмо на НСОРБ. 

 

Десислава Христова – запознава присъстващите с дневния ред. 

 Същия се по длага на гласуване. 

 Със 7 гласа „за” дневния ред е приет. 

 

ПЪРВА ТОЧКА:   Докладна записка относно проект на бюджет на Община Брезник за 2015год. 

 

Десислава Христова – всички имате материалите. Има допълнение към приложение 5 

 

 Към заседанието се присъединява  Димитър Димитров. Стават 8 членове на ПК. 

 

Иван Ставрев – много ли е трудно да се посочи положението за 2014г за да може да се сравнява. 

Моника Банкова – до миналата година давахме едновременно бюджета и отчета. Сега се 

промениха датите и отчета се прави до края на годината. 

 

Иван Ставрев – ако е възможно до сесията да ни се даде. 

  

 Към заседанието се присъединява Десислава Манова – стават 9 членове на ПК. 

Виолета Борисова – направих си труда да сравня. Бюджета от година на година бюджета става 

все по-висок. За 2015г бюджета ще бъде повече с 94 000 лв. Това за мен е много добре. 

 

Ваньо Добринов – това е благодарение на нашата работа. Повишили сме приходите в общината. 

Моника Банкова – държавните дейности са регламентирани. 

 

Иван Ставрев – на публичното обсъждане бяха записани 30х.лв. за детски площадки. Има ли ги? 

За кои села става въпрос. 

 

Иван Ковачев – 20х.лв. за заложени за Брезник. За селата се упълномощават кметски наместници 

за кандидатстване по ПУДОС /Конска, Долна Секирна/ 

 

Десислава Христова -  за пункт за управление. 

 

Иван Ковачев – необходимо е да се направи отводняване и тротоар за да се избегне наводняване. 

 

Десислава Христова – за достъп до телевизионни услуги. 

 

Моника Банкова – тези средства са от преходен остатък. 

 



Иван Борисов – няколко села нямат обхват за телевизионен сигнал. Тези средства за са някакви 

усилватели. Ако хората, които имат нужда могат да направят нещо ще получат от тези средства. 

 

Десислава Христова – за зеленчукорезачката нещо? 

 

Моника Банкова – необходима е на ДСП. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 9 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП – ПЗ на ПИ № 

05286.106.7 по КККР на гр.Брезник, собственост на „ГРАОВО ГРЕЙН” ООД, земеделска земя,м 

представляваща  стопанска двор и ПИ № 06286.92.25 по КККР на гр.Брезник, собственост на 

„ГРАОВО ГРЕЙН” ООД, представляваща земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, за 

обособяване на Стопански двор във връзка с изискванията на чл. 2 ал. 1 т. 2 от Наредба № 

19/2012г ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО. 

 

Арх. Огнянов – собствен имот. Искат да изградят склад за селскостопанска продукция. 

Изискването на Наредба 19 е да има одобрен ПУП. Ще стане склад за съхранение на зърнени 

храни. 

 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно съгласие от Общински съвет за замяна на земеделски 

имоти № 017053,017054, частна общинска собственост в землището на с.Конска с имоти №№ 

040022 и 040020, собственост на „ВАНКООП” ЕООД с управител Иван Павлинов Иванов, в 

землището на с.Конска. 

 

Иванка Михайлова – фирмата предлага да замени два собствени имота с имоти по чл. 19. 

Очакваме писмо от общинска служба Земеделие че няма интерес към земята. 

Поставили сме условие общината да не доплаща цената. 

 

Десислава Христова – имотите на фирмата представляват ли обработваема земя и биха ли могли 

да бъдат средства за доход след замяната. 

 

Иванка Михайлова – земите са добри, но се намират на места близки до увеселителния парк. В 

момента не се ползват. 

 

Димитър Димитров – двата имота на общината, където има изградени увеселителни заведения. 

Има ли общината мотив и интерес за да придобие тези имоти. Чии са тези имоти и каква е точно 

размяната. Какви са статутите на имотите /имоти 53 и 54 се намират в центъра на увеселителния 

парк/. Разбирам, че има изграден парк на територията на земеделски имоти, собственост на 

общината. 

 

Иванка Михайлова – там има много построени неща около тези имоти. На самите имоти няма 

изградени съоръжения, но достъпа до тези земи е труден. Фирмата предлага да заменим имоти и 

ние се съгласяваме, за да получим имоти, които са по-достъпни и могат да се ползват. 



 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 9 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на дарение на недвижим имот – частна 

собственост. 

 

Десислава Христова – проверен ли е този имот дали няма тежести. Да не се обременява общината 

с това дарение. 

 

Славчо Михайлов – няма тежести. Има нотариален акт. 

 

Десислава Христова – да не се окаже , че има ипотека? Да не се окаже съпружеска общност. 

 

Богиня Рабакова – до сесията да се уточнят нещата. 

 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 9 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за учредяване на отстъпено право на строеж 

върху имот в района на бившето поделение на МО град Брезник, утвърждаване на пазарна оценка 

и обявяване на търг. 

 

Десислава Христова – За какво ще се учредява право на строеж. 

 

Славчо Михайлов – за стопански дейности. Ще бъде насрочен търг. 

 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на търг за отдаване под наем 

на обекти – общинска собственост. 

 

Десислава Христова – къде се намира имота? 

 

Бойко Атанасов – около хлебозавода. 

 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

 

 



СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно замяна на общински поземлен 06286.64.1 с поземлен 

имот № 06286.59.11, собственост на Николай Иванов Киров и Вангелия Грозданова Кирова. 

 

Иванка Михайлова – тази докладна е свързана със заснемане сметището на Брезник. Засяга 

няколко имота. Заинтересовани сме да заменим имота. Фирмата ще заплати разликата в цената. 

 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 9 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху 

общински имот в с.Муртинци, Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка. 

 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на Годишен план за младежта в община 

Брезник за 2015г. 

 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС 

 С 9 гласа „за” се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Юлиян Антонов Николов за отпускане на финансова помощ. 

 

Ваня Василева  - предлагам по 500 лв. да отпуснем  

 

Наталия Първанова – областна дирекция социално подпомагане е предприела инициатива за 

предоставяне на ползвани тоалети. Ще предадем списък на социално слаби деца.  

Моника Банкова – 15х.лв. са заделени за такива цели. Когато се взема решение да се пише от 

къде точно се вземат средствата. 

 

Янка Хранова  - предлагам по 400 лв. 

Ваня Василева – предлагам по 500 лв. 

 

 Гласува се 500 лв. за Юлиян. 

 С 9 гласа за се допуска докладната с предложение за 500 лв. от помощи и обезщетения на 

администрацията. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Емилия Василева Василева за отпускане на финансова 

помощ. 

 Гласува се 500 лв. за Емилия 

 С 9 гласа за се допуска докладната с предложение за 500 лв. от помощи и обезщетения  на 

администрацията. 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Калоян Борисов Велков за отпускане на финансова помощ. 

 



Иван Ставрев  - ние можем да вземем решение за закупуване на дърва. 

 

Ваньо Добринов – предлагам да отпуснем 100 лв., които да получи съпругата му. 

 

Десислава Христова -  да гласуваме 100 лв. от помощи и обезщетения от общинската 

администрация. 

 Гласува се 100 лв. 

 С 9 гласа за се допуска докладната с предложение за 100 лв. 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели. 

 

Всички кандидатури се обсъждат в съда и там ги утвърждават. 

Има писмо от окръжен съд – протокол от общото събрание на ПОС. От всички 7 съдебни 

заседатели които сме одобрили само двама отговарят на изискванията. Останалите пет са над 65 

години. 

Назначават ни нова процедура. На сесията  ще внесем постъпилите молби. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Други: 

1. Писмо от сдружението на председателите на общински съвети за членски внос. 

Моника Банкова – заложили сме средствата. Редовно плащаме. 

 

2. Писмо от НСОРБ – относно създаване на фонд „общинска солидарност” 

Ваньо Добринов – предлагам да обсъдим предложението и на сесията да вземем решение. 

 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ НА ПК: 

 

     1……………………………./Десислава Христова/ 

 

     2……………………………./Иван Ставрев/ 

 

     3……………………………/Десислава Манова/ 

 

     4……………………………/Ваня Иванова/ 

 

     5……………………………/Виолета Борисова/ 

     

     6……………………………./Янка Хранова/ 

 

     7……………………………./ Димитър Димитров/ 

 

     8……………………………./ Ваня Василева/ 

 

     9……………………………./ Богиня Рабакова/ 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Лилия Любомирова/ 


