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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 

   

 Днес  22.02.2016г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС Брезник /пл. “9-ти 

септември”/ се провежда заседание на ПК по   бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, 

земеделие, екология, контрол върху дейността   на дружествата с общинско участие/ към ОбС. 

 

Присъстват: Росен Огнянов, Ваньо Добринов, Борислав Стоянов, Десислава Стоилова,  както и 

Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъстват: Иван Тинков, Янка Хранова и Ивелина Крумова 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар, Петър Огнянов – гл.архитект, Искрина Велизарова – 

специалист ОСПО,  Бойко Атанасов – гл. специалист УС, Милен Миленков – юрисконсулт, 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ, Детелина Виденова – еколог, Моника Банкова 

– ст.експерт бюджет и ТРЗ, Лилия Чернева – специалист ЕИ; 

 

Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно  приемане Програма за управление на Община Брезник за 

мандат 2015-2019г. 

2. Докладна записка относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС 

Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

мандат 2015-2019г. 

3. Докладна записка относно: Приемане Програма за работа на Общински съвет Брезник за 

2016г. 

4. Докладна записка относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник 

5. Докладна записка относно определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община 

Брезник и кметове на кметства. 

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлени имоти в 

с.Конска и провеждане на търг. 

7. Докладна записка относно утвърждаване на оценк на за продажба на придаваем имот в 

с.Ноевци. 

8. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване нна договор за 

продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на 

строеж. 

9. Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешителни за 

ползване на водни обекти. 

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

145011,в землището на с.Станьовци, с площ 506 кв.м. за разполагане на приемно-

предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 

ЗЕМЯТА. 

11. Докладна записка относно изменение на издадено разрешително за ползване на воден 

обект. 

12. Докладна записка относно предоставяне под наем на ползватели  имоти - полски пътища, 

включени в заповедите по чл. 37в, ал 4 от ЗСПНЗЗ за една година по землища. 

13. Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и 

ливади, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ. 
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14.  Други 

Виолета Младенова – председател на ОбС запознава присъстващите с допълнително 

постъпили докладни записки, а именно: 

 

1. Докладна записка относно кандидатстване в обявен конкурс за финансиране на проекти 

на тема: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и 

спортни обекти за хора с увреждания”.  

2. Докладна записка относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП /парцеларен план/ за т 

расе и сервитут на обект „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща 

техничес9ка инфраструктура за допълнително водоснабдяване на селата Режанци, 

Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, Община Брезник” по реда на чл. 124а ал. 1 от 

ЗУТ.   

3. Докладна записка относно промяна на решение № 801/27.08.2015г  на ОбС Брезник.  

4. Докладна записка относно опрощаване на задължения на Алекси Герасимов митков, 

живущ в село Кошарево, Община Брезник. 

 

Заседанието  открито от Росен Огнянов – председател на комисията 

По дневния ред: 

Десислава Стоилова – да преместим втора и трета – програмата и правилника на ОбС  точка по-

назад за да освободим общинската администрация. 

 

Мария Добревска – администрацията има отношение към тях. 

Гласува се предложението втора и трета точка да отидат последни 

 С 4 гласа „за” предложението се приема 

 Гласува се дневния ред с допълнително по стъпилите докладни 

 С 4 гласа „за” дневния ред е приет заедно с допълнителните докладни 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно  приемане Програма за управление на 

Община Брезник за мандат 2015-2019г. 

 

Лилия Чернева – обяснение по програмата за управление на Община Брезник. 

 Програмата е свързана с целите, заложени за развитие 2015-2019г. Записана е по 

приоритети. Отворена за промени. 

 

 Към заседанието се присъединява Иван Тинков – стават 5 членове на комисията. 

 

Ваньо Добринов – само една дума подобряване качеството на живот на човешкия 

капитал. Не звучи добре.  Да се промени на хората.  

 

Росен Огнянов – като говорим за рехабилитация на водопроводна мрежа се предполага и 

подмяна на някои райони. 

 

Десислава Стоилова – програмата е добра. Наистина копира приоритетите от програмата 

за развитие. Щеше ми се да има по-подробно обяснение. Например за туризма. С какво 

конкретно се ангажира общината. Излиза, че някой друг трябва да има намерение, 

общината да го подкрепи. 

 

Росен  Огнянов – приехме програма за развитие. В бюджета се дават по-конкретни неща. 



3 

 

 

Мария Добревска - Това е за мандата. Не можем да конкретизираме 2019г. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията – 5 гласа „за” 

 Гласува се да се допусне за разглеждане в ОбС – 

С  5 гласа „за” се приема 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Провеждане на редовно заседание 

на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник 

 

Виолета Младенова – това е във връзка с писмата от Асоциацията. Трябва да определим 

делегат с мандат. Предложила съм кмета на общината. Тук има едни особени четири 

точки. Ние възлагаме  на представителя да гласува „за”. 

 

Десислава Стоилова – не е ли редно да му дадем право да прецени.  

 

Иван Ковачев – ако се реши, че няма да се подписва договор с ВиК то ОбС трябва да си 

направи свое предприятие и да се грижи за системата. 

Към този момент ПСПВ и язовира не са в активите за предоставяне на ВиК ООД. 

 

Росен Огнянов – ние както го упълномощим, така ще гласува господин кмета. Да не 

допуснем грешка и да сме в ущърб на населението. 

 

Милен Миленков – аз прегледах документите. Няма нищо притеснително.  

 

Росен Огнянов – досега ОбС вземала ли е такова решение. 

 

Иван Ковачев – по отношение на договори  - не,  в останалата част – за бюджет  - да. 

 

Десислава Стоилова – как досега ВиК ни обслужва без договор? 

 

Иван Ковачев – Сравнително скоро е създадена Асоциацията. Сега е процедурата по 

сключване на договори. 

 

Десислава Стоилова – Община Брезник има ли дял в В и К ООД Перник. 

 

Иван Ковачев – само с активите които има общината. Когато дойдат протоколите само 

ще оперират с тези активи. 

Когато започне да функционира асоциацията ние трябва да изпратим счетоводните 

документи за да се изясни финансовото изражение на активите. 

Общините които не влизат в тези асоциации, са общините които имат евтина вода. 

/планинските общини/ Имат малки разходи и изобилие на вода. Всички останали, които 

са в по-затруднено положение влизат в тези асоциации. Предимство по отношение на 

финансиране с европейски средства. 

За съжаление държавата възложи изготвяне на генерален план за развитие и 

възобновяване на канализацията, което ще забави реконструкцията на съоръженията. За 

съжаление Брезник не влиза в този програмен период. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната да се внесе за разглеждане на сесия на ОбС 
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 С 5 гласа „за” се приема 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне трудовите възнаграждения 

на кмета на Община Брезник и кметове на кметства. 

 

Моника Банкова – Съгласно възможностите на бюждета, предлагаме изменение на 

заплатите на кметовете на кметства. Заплатата на кмета на общината се запазва. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната да се внесе на заседание на ОбС 

 С 5 гласа „за” се приема 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба 

на поземлени имоти в с.Конска и провеждане на търг. 

 

Искрина Велизарова – С решение № 203/2012г е разрешена процедурата. Сега трябва да 

се обяви търг. Става въпрос за училището в с.Конска 

 

Росен Огнянов – тук трябва да определим представител в комисията. 

 

Ваньо Добринов – това да го решим на сесията, защото ако и другите комисии 

предложат представител ще стане убъркване. 

 

Десислава Стоилова – нали по азбучен ред сме тръгнали да ги определяме. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват. 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

 С 5 гласа „за” се допускка 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба 

на придаваем имот в с.Ноевци. 

 

Искрина Велизарова – това е придаваем имот. Подадено е заявление. Направена е 

оценка. Необходимо е утвърждаване от ОбС. 

 

Росен Огнянов – придаваем към частен имот. 

 

Искрина Велизарова – да 

 

Иван Борисов – когато е до 1/3 от общия имот минава по този ред. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се разгледа от сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за” се приема 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и 

сключване на договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена 

сграда с отстъпено право на строеж. 
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Искрина Велизарова – това е сграда, построена с отстъпено право на строеж. Има 

изготвена пазарна оценка.  75% от стойността заплаща лицето, което е построило 

сградата. Има приложени документи. 

Росен Огнянов – иска ли се определен период за да се предяви желание за закупуване на 

такъв имот. 

 

Бойко Атанасов – Не. Имаше определено време, когато тези имоти се закупуваха с 

преференции. Това постановление действаше до 2006г. След изменение в закона се 

продават по пазарни цени. 

Законно построената сграда дава възможност да се закупи земята. 

 

Иван Борисов – в Наредбата за стопанисване на собствеността са уредени тези въпроси. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната да се внесе на сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска за разглеждане 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно откриване на процедура за издаване 

на разрешителни за ползване на водни обекти. 

 

Милен Миленков – основанието - Закона за водите и ползването на повръхности води. 

Касае се за язовири Завала и Кошарево, които в края на миналата година бяха отдадени 

на концесия. Необходимо им е издаване на разрешителни за ползване на водни обекти. 

Кандидатите представят необходимите документи. 

 

 Гласува се прекратяване на обсъждането 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се внесе за разглеждане в ОбС. 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на проект 

за ПУП-ПЗ на ПИ № 145011,в землището на с.Станьовци, с площ 506 кв.м. за 

разполагане на приемно-предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА. 

 

Арх. Петър Огнянов – Към докладната са прикрепени доста документи. Цялата работа е 

свършена предварително. Остава само съгласието на ОбС. 

Идеята е да се изгради ретланслатор. В този район трудно се улавя сигнал. 

Росен Огнянов – тук пише за нуждите на Горско стопанство 

 

Десислава Стоилова – на едно от местата пише с.Ребро. да се изчисти в решението. 

 

Арх. Огнянов – то си остава горска територия. Комплекса не е в землището на 

Станьовци. 

 

Иван Бъчваров – допусната е техническа грешка. Става въпрос за Станьовци. 

 

Виолета Младенова – пропуснато е основанието за решение. Трябва да се изпише  чл. 21 

ал. 1 т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124б от ЗУТ. Втора точка на основание т. 125 от 

ЗУТ  

 Гласува се прекратяване на разискванията 
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 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се допусне до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение на издадено 

разрешително за ползване на воден обект. 

 

Милен Миленков – Тази докладна е огледална на тази от преди малко. Става въпрос за 

язовир Брезнишки Извор. Концесионера е подал заявление. Има намерение за 

изграждане на рибно стопанство. Необходимо е да се измени издаденото разрешително. 

Има издадено такова, но във връзска с промяна на обстоятелствата се налага изменение в 

разрешителното. 

 

Иван Борисов – срока на измененото разрешително остава ли с този, който е в 

издаденото. Да се изясни въпроса касаещ таксата. 

 

Детелина Виденова – има допълнение в Наредбата. 

 

Иван Борисов – ние ще проверим и ако има нужда към решението ще се добави 

допълнителна точка за уточняване размера на таксата. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 5 гласа „за” се прекратяват. 

 Гласува се докладнта да се допусне до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне под наем на 

ползватели  имоти - полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал 4 от 

ЗСПНЗЗ за една година по землища. 

 

Искрина Велизарова -  Това е във връзка с масивите за ползване. Когато в тези масиви 

влизат полски пътища се издава заповед на кмета и се сключва едногодишен договор за 

наем. 

 

Иван Бъчваров – това е по инициатива на министерство на земеделието. Има заповед на 

областна дирекция на замеделието 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се допусне до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ. 

 

Искрина Велизарова – това е списък на свободните пасища, мери и ливади, които се 

обявяват до 01.03. Собствениците на животни имат право да кандидатстват за наемане на 

пасищата. В момента имаме договори с лица, които нямат животни. Ако не се 

представят документи за собственост на животни договорите ще бъдат прекратявани и 

списъка ще бъде актуализиран. 

 

Десислава Стоилова – до кога е срока 
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Иван Бъчваров – срока мина. Има създадена комисия за проверка на животните. Ще се 

направи проверка и след това ще се актуализира списъка с пасищата. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се внесе за разглеждане в ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване в обявен 

конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна 

архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с 

увреждания”.  

Лилия Чернева – Община Брезник възнамерява да кандидатства за достъпна среда в 

читалището – към библиотека. 

Десислава Стоилова – как се предвижда изграждането 

 

Иван Бъчваров – или рампа от вътршната страна на стълбището или асансьор 

 

Десислава Стоилова – достатъчно ли е мястото 

 

Мария Добревска – огледано е мястото. Точно рампа ще бъде. 

 

Иван Бъчваров – ще стои сгъната до стълбите. При необходимост се разгъва и се ползва.  

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се внесе за разглеждане в ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изготвяне на 

ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и сервитут на обект „Ново изграждане и 

рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително 

водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, 

Община Брезник” по реда на чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.   

 

Арх. Огнянов – Става въпрос за следното нещо. Водата която навремето задоволявавше 

нуждите на ЗФИ „Борис Антов” сега тече в дерето. Там в различните периоди е замерено 

количество 7л/сек. Това дава възможност за водоснабдяване на три средно големи 

селища. Таза вода трябва да се доведе до резервоарите на Брезник. Ще мине по трасето 

на довеждащия водопровод на язовира. Само малко ще се ушири сервитута. След това 

тази вода ще  бъде подадена обратно към селата, като за Слаковци се налага да се 

изгради връзка. 

 

Борислав Стоянов – водопровода от Брезник до Гърло как ще се изгради. Кой ще 

осъществява експлоатацията на обекта. 
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Арх. Огнянов – с помпена станция в Гърло. Когато изградим нови средствва ще се 

включат като активи на Общината в Асоциацията и ще се предоставят за ползване. 

 

Борислав Стоянов – водата, която ще се подава без да влиза в ПСПВ няма ли да бъде в 

ущърб на станцията.  

 

Арх. Огнянов – това е само предварителен етап, касаещ трасето. В хода на дейността ще 

се изчитят всички тези въпроси. 

 

Росен Огнянов – самото отклонение -  ще се ползва ли съществуващ водопровод или ще 

се изгради нов. 

 

Арх. Огнянов – ще се реши в хода на изграждане. Това е на етап инвестиционен проект. 

Ако питате мен – нов водопровод е най-правилно. 

Идеята е да се кандидатства за подмяна на водопроводи. 

 

Борислав Стоянов – за с.Режанци как ще стане? 

 

Арх. Огнянов – има се предвид, че вкарвайки това количество – 7л/сек в Брезник, ще се 

намали прихода от Секирна. Това количество да се вкара в Ноевци, Режанци. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се внесе за разглеждане в ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 

801/27.08.2015г  на ОбС Брезник.  

 

Росен Огнянов  - чете докладната  

Милен Миленков – за да стане ясно трябва да се сравни със старото решение. 

 

Десислава Стоилова – не беше ли по-добре да се вземе изцяло ново решение. 

Процедурата е прекратена. На база тези изменения ще се отвори нова процедура. 

 

Иван Бъчваров – това са часове, които се доблират с областна транспортна схема или за 

едно медицинско лице да се взема ново решение. 

 

Десислва Стоилова – от гледна точка на срокове важно ли е да се ползва старото 

решение. Според мен е по-изчистено ако се вземе ново решение. 

 

Милен Миленков – когато се събрахме комисията имаше само една оферта. 

 

Иван Бъчваров – имаше една оферта, но бяха закупени четири. Г-н Васев подаде жалба. 

Това доведе до прекратяване на процедурата и предлагаме изменение. 



9 

 

 

Милен Миленков – критериите които бяха заложени като трудови договори ако беше 

продължила процедурата щеше много да се забави. Затова предложихме прекратяване на 

процедурата и искане за тези изменения. В комисията участваше представител на ДАИ и 

Асоциацията на превозвачите. Имали са промени относо обжалване. Всички се 

обединихме за прекратяване и искане на тези изменения. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се внесе за разглеждане в ОбС 

 С 5 гласа „за” се допуска 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно опрощаване на 

задължения на Алекси Герасимов Митков, живущ в село Кошарево, Община 

Брезник. 

Милен Миленков -  във връзка с открита процедура за проверка на незаконно 

строителство е образувана преписка. Въз основа на събрани документи се изясни 

незаконен строеж. Издадена е заповед за премахване. Заповедта беше обжалвана с 

искане на отмяна на заповедта. Административен съд се произнесе. Отхвърли искането. 

Общината заведе дело за събиране на дълга в размер на 680лв. /разноски по делото/. 

Реално общината е дала 80 лв. Човека е инвалид. Пенсията му е много малка. 

 

Десислава Стоилова – какво се случи с постройката. 

 

Милен Миленков – след като заповедта е влязла в сила трябва да се премине към 

процедура за премахване на постройката. 

 

Ваньо Добринов – да видим какво ще бъде неговото отношение към изпълняване на 

заповедта. Да отложим молбата и да разгледаме след изпълнение. 

 

Милен Миленков -  ще има наказателна лихва.  След като има покана за доброволно 

изпълнение ще има наложен запор. 

 

Росен Огнянов – ще нарасне таксата ако се отложи във времето. Човека е постъпил 

некоректно, но да решим въпроса сега. 

 

Ваньо Добринов  - против съм такива опрощавания. Да гласуваме някаква сума, но не и 

цялата. 

 

- Да отложим за следваща сесия 

- Да отпуснем сумата, която иска 

- Да редуцираме сумата и да отпуснем някакви средства. 

 

Росен Огнянов – да оставим сумата за такса и да опростим юридическите услуги. 

 

Ваньо Добринов – предлагам да отложим за следваща сесия. 

 

Милен Миленков – предлагам да опростим сумата за юридически услуги.  

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 
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 С 5 гласа „за” се прекратяват 

 

 Гласува се предложението да се отложи за следващото заседание 

 „за” 2 ,  против - 3 , въздържали се  

 

 Гласува се предложението за частично опрощаване 

 С 3 гласа „за” комисята допуска за разглеждане с предложение за частично 

опрощаване на дълга. Да се заплатят дължимите такси. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане Правилник за 

организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация за мандат 2015-2019г. 

 

Виолета Младенова – Доста време вече се изготвя правилника. Временната комисия го 

изготви. Беше на сайта. Групата на БСДП внесе корекции. Господин Тинков събра 

комисията по нормативна уредба. 

 

Росен Огнянов – тъй като в решението е записано като приложение Правилника на 

временната комисия. Останалите материали обсъждат ли се. 

 

Иван Тинков – председател на правна комисия 

 След като временната комисия изготви правилника, беше внесен нов проект. 

Според мен правилника трябва да се гледа ред по ред. Да се стигне до яснота какво 

остава вътре за внасяне на сесия. Лесно е да се каже ние имаме тези и тези предложения. 

Редно е на правна комисия да се отдели известно време на прегледа на документа. 

Качения на сайта проект за правилник и становището на групата на БСДП. 

 

Ваньо Добринов – ние кога ще се запознаем с измененията. Групата на БСП има  идея и 

тя да даде правилник. Има проекто правилник. Не е етично една партия да предлага нов 

правилник. 

 

Росен Огнянов – предложен е работен вариант. На пръв поглед изглежда, че наистина е 

пипано на много места. Има много технически, граматически, стилистически поправки. 

 

Иван Тинков – има много неща, които са по-добре предложени.  

 

Ваньо Добринов – нека правна комисия да разгледа и предложи 

 

Иван Тинков – бих предложил да отложим разглеждането на правилника за още една 

сесия. Да остане за отделна сесия само правилника за дейността на ОбС. 

 

Ваньо Добринов – приемаме правилник, независимо какъвто и да е. Може да се променя 

по всяко време. 

 

Росен Огнянов – предлагам г-н Тинков, на правна комисия да си огледат дневния ред, и 

ако нещо могат да изключат да остане време за разглеждане на правилника. 

 

  Гласува се прекратяване на дебатите. 

  С 5 гласа „за” се прекратяват 

 

 Гласува се докладната записка да се допусне за разглеждане от Общински съвет 
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 Ст 5 гласа „за” се допуска проекта за правилник да се разглежда от ОбС. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане Програма за работа на 

Общински съвет Брезник за 2016г. 

 

Виолета Младенова – програмата е отворена за промени и предложения. 

 

Мария Добревска – зам.кмет  

За м.март – отчет за работата на местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

За м.април – доклад за осъществените читалищни дейности – тези доклади трябва да се искат от 

председателите и читалищните секретари съгласно чл. 26а. 

М.май – отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето. Няма такава 

програма за 2015г. 

Информацията за подготовката на учебнта година м.май и м.юли – не се ли покриват 

М.юни – годишни награди за заслуги към общината. Какво се има пред вид. Досега не са 

давани, какво се има предвид 

 

Виолета Младенова – ще отпадне. 

 

Мария Добревска – за празника на града. Сесията трябва да бъде преди празника. 

М.ноември – отчет за работата на МКБППМН . този отчет се дава веднаж в годината. 

 

Виолета Младенова – ще отпадне през м.ноември. 

  

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 5 гласа „за” се приема 

 Гласува се да се внесе програмата на заседание на ОбС с направените корекции. 

 С 5 гласа „за” се приема. 

 

 

 

Подпис на  членовете на комисията: 

1……………..……/Росен Огнянов/ 

2………………..…/Ваньо Добринов/ 

3………………..…/Десислава Стоилова/ 

4………………..…/Борислав Стоянов/ 

5…………………../Иван Тинков/ 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 

      

 


