
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  

 Днес 27.04.2015г от 13,30 часа,  в заседателната зала на ОбС – Брезник се провежда 

заседание на ПК по бюджет, финанси ,  икономическа политика и земеделие, ТСУ и екология  

/ИП и ТСУ/.   

Присъстват:  Ваня Василева, Васко Попов, Десислава Христова, Ваня Иванова,  както и 

Ваньо Добринов – председател на ОбС. 

Отсъстват: Людмила Аначкова, Иван Ставрев, Димитър Димитров 

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

Борисов – секретар на общината, Детелина Виденова – еколог, Милен Миленков – 

гл.юрисконсулт, Иванка Василева – специалист ОСПО, Наталия Първанова – експерт 

образование и култура, Бойко Атанасов – специалист УС. 

Предложен е следния проект за   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

1. Докладна записка относно изработване на проект за обект : ЧИ на ПУП-ПРЗ за отмяна 

предвиждането на ПУП на гр.Брезник относно изграждане на улица с ОТ 85-931 

предвиждане на нова улица с ОТ №№ 84,8401 – 8402, 8403, 8404 и 8405 от част от 

терен, представляващ УПИ ІІІ-за обществено жилищно строителство и магазини в кв. 

12, и зменение на дворищната регулация на УПИ ІV за озеленяване, V за модна 

централа и магазини, VІ за озееняване и VІІ за битов комбинат и обособяване на нов 

квартал № 125. 

2. Докладна записка относно допълване на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник. 

3. Докладна запискао тносно удължаване с анекс на срока на договора за управление на 

„Водоснабдяване” ЕООД. 

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка на имот в урбанизирана територия 

на град Брезник. 

5. Докладна записка относно утвърждаване на о ценки за продажба на придаваеми 

имоти в селата Бегуновци и Кошарево. 

6. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне на местните такси и 

цени на услуги по ЗМДТ в Община Брезник. 

7. Докладна записка относно Предоставяне на концесия за услуга с предмет: 

управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея 

съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им 

мексплоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и 

отглеждане на риби и други водни организми,както и получената по съответните 

технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: Язовир 

„Кошарево” , землището на с.Кошарево, Община Брезник в северното подножие на 

хълба „Прокопие”, представляващ  имот № 000193 в местността „Валятовец”, 

разположена западно от посоченото населено място с ЕКАТЕ 39150, акт за общинска 

публична  собственост № 518/19.10.2009г. 

8. Докладна записка относно утвърждаване концесионер на язовир „Завала”. 

9. Докладна записка относно Приемане на Общински план за развитие на социалните 

услуги в Община Брезник през 2016г. 

10. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община 

Брезник за 2015 - 2018г. 

11. Докладна записка относно утвърждаване на оценки на земеделски имоти №№ 017053, 

017054, частна общинска собственост в землището на с.Конска и имоти №№ 040022 и 
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040020, собственост на "ВАНКООП" ЕООД с управител Иван Павлинов Иванов, в 

землището на с.Конска. 

12. Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПЗ на земеделснка 

земя – нива, част от ПИ № 001079 по КВС на с.Гоз, Община Брезник, собственост на 

Иван Георгиев Петков от гр. София, във връзка с изискванията на чл. 124а за 

промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на мансдра за 

праработка на мляко до пет тона дневно. 

13. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ № 

069020, част от отдел 9, подотдел 3 в землището на с.Ребро с площ 400 кв.м за 

разполагане на мобилна базова станция БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 

ЗЕМЯТА. 

14. Отчет на „Водоснабдяване” ЕООД за 2014г. 

15. Отчет на „Брезник фарм” ЕООД за 2014г. 

16. Писмо на кметски наместник с.Кошарево относно отпускане на еднократна помощ на 

Капка Борисова Вълчанова. 

17. Отчет за дейността на Общински исторически музей за 2014г. 

18. Молба от Мирослава Антонова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ. 

19. Молба от Енка Владкова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ. 

20. Молба от Богомил Найденов Богомилов за отпускане на еднократна финансова помощ. 

21. Молба от Костадин Светозаров за отпускане на еднократна финансова помощ. 

22. Други 

 

Председателят на ОбС запознава присъстващите с допълнително постъпили материали 

- Разглеждане Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или на части от тях на територията на Община Брезник 

- Докладна записка относно продажба на земеделски имот № 000233 в землището на 

с.Кошарево чрез провеждане на търг 

     

 Заседанието открито от Ваня Василева – председател на комисията. 

   По дневния ред: 

Васко Попов – молбите за помощи да се разгледат в социалната комисия. 

Ваньо Добринов – социална комисия няма насрочено заседание. 

Иван Бъчваров – има молби от абитуриенти. 

Васко Попов – оттеглям предложението си 

 Гласува се дневния ред с допълненията. 

 С 4 гласа „за” дневния ред е приет                                          

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно изработване на проект за обект : ЧИ на ПУП-ПРЗ 

за отмяна предвиждането на ПУП на гр.Брезник относно изщграждане на улица с ОТ 85-931 

предвиждане на нова улица с ОТ №№ 84,8401 – 8402, 8403, 8404 и 8405 от част от терен, 

представляващ УПИ ІІІ-за обществено жилищно строителство и магазини в кв. 12, изменение 

на дворищната регулация на УПИ ІV за озеленяване, V за модна централа и магазини, VІ за 

озееняване и VІІ за битов комбинат и обособяване на нов квартал № 125. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 4 гласа „за” се допуска 
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ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник. 

 

Милен Миленков – често в общината се налага да се отпочват процедури по продажба. След 

направа на оценка общината плаща сума. Заявителя понякога се отказва. Предлагаме да се 

направи промяна в Наредбата като се даде възможност заявителя да заплаща предварително 

цената.  Доста общини имат такъв текст в наредбата. Според нас е правилно и справедливо. 

 

Славчо Михайлов – предлагама да се запише, че се внася депозит 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 4 гласа „за” се допуска 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна запискао тносно удължаване с анекс на срока на договора за 

управление на „Водоснабдяване” ЕООД. 

Към заседанието се присъединява Иван Ставрев – стават 5 членовете на комисията 

 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:   Докладна записка относно утвърждаване на оценка на имот в 

урбанизирана територия на град Брезник. 

 

Ваня Василева – къде се намира имота? 

Бойко Атанасов – уточнява мястото на имота. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на о ценки за продажба на 

придаваеми имоти в селата Бегуновци и Кошарево. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

 

 

ШАСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне на местните 

такси и цени на услуги по ЗМДТ в Община Брезник. 

 

Иван Борисов – промените се налагат от това , че се направиха промени в АПК. Цялата 

държавна администрация има задължението да въведе комплексно административно 

обслужване.  

Общината въведе комплексното административно обслужване. Ако досега клиента е 

представял различни документи сега администрацията снабдява голяма част по служебен 

път. /удостоверения за наследници, скици и т.н./ 

Допълнителния труд се заплаща от клиента. Преструктурирали сме цялата наредба 

съобразена с комплексното обслужване.  

Много услуги отпадат. Записали сме ги като отпадащи, но има и много нови. Списъка е 

унифициран и всички работят по него. 
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Цените на комплексните услуги са новото.  Човека вече не е длъжен да идва в общината. 

Може по банков път да преведе сумата и да посочи как да получи крайния документ.  

Комплексната услуга може да не тръгва от нас. Например в областна администрация може да 

започне една обстоятелствена проверка. Важно е да бъде приета тази наредба.   

/г-н Борисов предоставя комплект от документи за придобиване на представа от 

присъстващите/ 

 

Към заседанието се присъединява Людмила Аначкова. Стават 6 членове на комисията. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно Предоставяне на концесия за услуга с предмет: 

управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения 

в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им мексплоатация и 

извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други 

водни организми,както и получената по съответните технологии продукция от тях върху 

язовир, публична общинска собственост: Язовир „Кошарево” , землището на с.Кошарево, 

Община Брезник в северното подножие на хълба „Прокопие”, представляващ  имот № 

000193 в местността „Валятовец”, разположена западно от посоченото населено място с 

ЕКАТЕ 39150, акт за общинска публична  собственост № 518/19.10.2009г. 

 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване концесионер на язовир „Завала”. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно Приемане на Общински план за развитие на 

социалните услуги в Община Брезник през 2016г. 

 

Наталия Първанова – този план се прави ежегодно, на база общинската стратегия за 

развитие. Без този план не можем да разкрием услуга, ако не е заложена в плана. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКТА:  Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в 

Община Брезник за 2015 - 2018г. 

Наталия Първанова – Съгласно Закона за развитие на туризма трябва да има такава 

общинска програма, която да отчита приоритетите. Без такава програма не можем да 

кандидатстваме по проекти. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на оценки на земеделски 

имоти №№ 017053, 017054, частна общинска собственост в землището на с.Конска и имоти 
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№№ 040022 и 040020, собственост на "ВАНКООП" ЕООД с управител Иван Павлинов Иванов, 

в землището на с.Конска. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПЗ на 

земеделснка земя – нива, част от ПИ № 001079 по КВС на с.Гоз, Община Брезник, 

собственост на Иван Георгиев Петков от гр. София, във връзка с изискванията на чл. 124а за 

промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на мансдра за праработка 

на мляко до пет тона дневно. 

 

Людмила Аначкова – за промяна предназначението на земеделската земя за производствени 

нужди трябва да се премине през процедура в РИОСВ. За такава дейност се изисква оценка. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за 

ПУП - ПЗ на ПИ № 069020, част от отдел 9, подотдел 3 в землището на с.Ребро с площ 400 

кв.м за разполагане на мобилна базова станция БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 

ЗЕМЯТА. 

 

Людмила Аначкова – тук също се иска решение от РИОСВ и становище. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет на „Водоснабдяване” ЕООД за 2014г. 

 

Ваньо Добринов – да се определи дивидент за общината.  

 

Васко Попов – не определяхме ли миналата година. 

Ваньо Добринов -  миналата година определихме. Сега е нов отчета. Преведоха го малко 

преди  разглеждане на отчета. 

 

Васко Попов – да остане същия процент като миналата година. 

 

Ваньо Добринов – според мен няма от какво да се оплаква „Водоснабдяване” Трябва да си 

плаща дивидента. Дружеството генерира печалби. Основно разходите са за заплата. 

 

 

 Гласува се предложението да се запази процента от миналата година 

 С 6 гласа „за” се приема 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Отчет на „Брезник фарм” ЕООД за 2014г. 

 

Ваньо Добринов  - ако сте съгласни да освободим тази година дружествато  за да могат 

малко да намалят цените на лекарствата. 

 



 6 

Иван Ставрев – никой не може да следи за изпълнение на това решение 

 

 Гласува се предложението „Брезник фарм” да се освободят  от  внасяне на дивидент 

за общината. 

 

 С 5 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Христова/ предложението се приема/ 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Писмо на кметски наместник с.Кошарево относно отпускане на 

еднократна помощ на Капка Борисова Вълчанова. 

 

Ваньо Добринов – става въпрос за много тежък случай. Няма близки. Кметския наместник се 

грижи за жената.  Днес жената е закарана на преглед за освидетелстване. Изготвено е писмо 

до прокурор за настаняване в дом. Каквито и средства да отпуснем няма да решим въпроса. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински исторически музей за 2014г. 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Мирослава Антонова Иванова за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС с предложение за  200 лв. 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Енка Владкова Христова за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС с предложение за  200 лв.  

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:/  Молба от Богомил Найденов Богомилов за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС с предложение за  200 лв.  

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Молба от Константин Светозаров за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС с предложение за  500 лв.  

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:  Разглеждане Наредба за принудително изпълнение на заповеди 

за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на Община Брезник 
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Тази наредба стои доста отдавна. Има писмо на прокуратурата с което ни питат дали е 

приета тази наредба. Много колеги казват, че не са приемали такава наредба. Има много 

конфликтни ситуации. Имаме два варианта или да я приемем или да не я приемем. 

 

Десислава Христова – през тези две години имаше много изменения в ЗУТ.  

 

Ваньо Добринов – сега е качена отново на сайта. 

 

Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно продажба на земеделски имот № 

000233 в землището на с.Кошарево чрез провеждане на търг 

 

 

 Гласува се докладната да се допусне за разглеждане в ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито. 

 

 

 

      К О М И С И Я: 

      1……………………………/Ваня Василева/ 

      2……………………………./Ваня Иванова/ 

      3……………………………./Иван Ставрев/ 

      4……………………………./Людмила Аначкова/ 

      5……………………………./Васко Попов/ 

      6……………………………/Десислава Христова/ 

  


