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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 

 

 Дес 22.02.2016г. от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС Брезник  /пл. “9-ти 

септември” № 2 се провежда   заседание на ПК по нормативна уредба, законност и обществен 

ред, към ОбС. 

 

Присъстват: Иван Ставрев, Янка Хранова, Иван Тинков, Добринка Дойчева, Катя Йорданова,  

Йорданка Ушашка, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъства 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,   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: Определяне вида и състава на Наблюдателна комисия към 

ОбС Брезник 

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 поземлеси имоти в 

с.Конска и провеждане на търг. 

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

с.Ноевци. 

8. 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. 

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

ползване на водни обекти. 

10. Докладна записка относно даване на съгласие от ОбС Брезник за изпълнение на проект 

"Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно 

положение в Община Брезник". 

11. 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-
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предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 

ЗЕМЯТА. 

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

обект. 

13. 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. 

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

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

15.  Други 

 

Виолета Младенова – председател на ОбС уведомява за допълнително постъпили докладни 

записки  

 

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

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на комисията 

 Гласува се предложения дневен ред с допълнение промяна на решение № 801 

 С 6 гласа „за” се приема 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно  приемане Програма за управление на 

Община Брезник за мандат 2015-2019г. 

 

Лилия Чернева – програмата е разработена на основание  ЗМСМА. Задължение на кмета 

е да представи. Приоритетите са съобразени с приоритетите на Плана за развитие. Програмата е 

отворен документ и може да бъде допълван с процеса на изпълнение. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за” се приема 

 

 

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. 

 

Иван Тинков – на предходната комисия се поставиха въпроси. Предлагам да бъде разгледан 

правилника с направените корекиции, които не са чак толкова много. Да бъде взето решение за 

гласуване на промени в проекто правилника и допускането до сесия на 25.02.2016г. 

 

Янка Хранова – чл. 37 – при необходимост в работата си постоянните и временни комисии 

могат да привличат външни експерти по предварително определени от ОбС критерии и 

условия. 

Предлагаме да остане предварително определени критерии. 

 

Иван Ставрев – много разисквания и неудовлетвореност по правилника. Правлника който беше 

изработен от временната комисия 90% припокрива и моето виждане за правилник. След това 

колегите от БСДП малко заядливо внесоха един нов правилник. Не го приемам за най-добре. 

Макар, че те не са писали правилника, в техния вариант има някои неща които аз приех. На 

работната среща казах становището си. Има по-гладка мисъл. Има избегнати повторения. Ние 

трябва да боравим върху правилника на временната комисия. Него трябва да внесем в ОбС, но 

трябва да се дебатира. Ако искате страница по страница 
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На 4-та страница – няма промяна. На чл.6 ал. 3 – всеки общински съветник или  представител 

на група може да издига председател . стр.7 чл.8 ал. 4 – при предсрочно прекратяване на 

пълномощията, нов избор се провежда в 14 дни след решението. 

Чл. 11 ал. 1 – изчиства се след  Община Брезник. 

Чл. 14 ал. 6 т. 1 – отсъствие без да е уведомил писмено председателя на ОбС за неучастие в 

заседанието се глобява в размер до 50 лв. 

Ал. 7 – при отсътвие от заседание на ОбС – представя при председателя на ОбС оправдателни 

документи.  

Чл. 14 ал.15 – общинския съветник има право да оспори наложената мярка – съгласен съм 

Чл. 15 ал    -   да остане 100 лв. 

Чл. 17 – пълномощията се прекратяват предсрочно – приемаме предложението на БСДП 

Чл. 21 ал- 3 – Общинския съветник да напусне заседанието – да остане 

 

Росен Огнянов – чл. 24 при конструирането на комисиите да се запази съотношението на 

представителството на партиите 

 

Чл. 26 – да се зачертае Брезник 

Чл. 30 ал. 3 – да се включи юриста  

Чл. 32 ал. 2 – при съвместни заседание на ПК се съставя общ протокол и се вземат общи 

решения. При различни становища се съставя отделен протокол и отделно гласуване. 

 

Росен Огнянов – по отношение на съвместните комисии да се внесе яснота 

 

Иван Ставрев – да се свикват груповите отговорници и да се консултират 

 

Чл. 34 ал. 2 – след приключване на заседанието да отпадне. 

 

Чл. 37 – Нашата група предлага нов текст  

Чл. 37 ал. 1  - Общинският съвет в изпълнение  на задълженията си, произтичащи от чл. 21 от 

ЗМСМА, определя външно лице за юридически консултант на граждански договор към 

Общинския съвет с месечен хоноран от 70% от средното възнаграждение на общинската 

администрация за последния месец от предходното тримесечие. Средствата да се  изплащат от 

общинския бюджет в рамките на бюджета на Общински съвет. 

Ал. 2  - Общинският съвет упълномощава кмета на общината да подпишпе граждански 

договор с юридическия консултант съгласно предходната алинея, за срок мандата на Общински 

съвет  

Ал. 3 – Юридическият конкултант има задължението да дава правни съвети на 

общинските съветници, да участва активно в подготовката на материалите, внасяни за 

разглеждане в и от Общинския съвет и неговите комисии, да присъства на заседанията им и 

изразява становище по отношение проекто решенията на Общинския съвет.  

 

Иван Борисов – приемете текста от ЗМСМА който дава възможност с решение на ОбС 

 

Янка Хранова – аз съм против . Излиза социална дейност 

 

Росен Огнянов – става назначаване на 14 съветник. 

 

Моника Банкова – гражданския договор е с конкретна задача не с дълъг срок. 

 

Иван Ставрев – този текст ни дава право след време да решим да предложим. 
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Иван Борисов – в предложения  в ЗМСМА текст се дава възможност  

 

Росен Огнянов – нека се полага обществено полезен труд. Защо да е записано заплащане. 

 

Иван Бъчваров – да се изчисти частта Граждански договор. Не може да бъде за дълъг срок. 

 

Иван Борисов – текста дава възможност, но не безкрайно. 

 

Моника Банкова – Общинския съветник получава не хонорар, възнаграждение. 

 

Росен Огнянов – няма ли да има обществен отзвук такова решение. Кой е решил да се похарчат 

средствата. 

 

Иван Борисов – да се изчисти частта за договора. Кмета няма да се съобрази ако не е законно. 

 

Иван Бъчваров – от двете предложения да се изчисти най-доброто. 

 

Иван Тинков – това което отговаря на ЗМСМА. 

 

Виолета Младенова – да не подвикваме непрекъснато г-н Миленков. 

 

Иван Ставрев – един пример. Преди време така както сме написали с юриста на общината на 

другия ден беше променено. Юриста е длъжен да се съобразява с кмета. 

 

Росен Огнянов – вие дублирате структурата на общината. 

 

Иван Ставрев - чл. 38 ал. 3 т. 4 – остава както е в закона. 

               Ал.  – общински съветник удостоверява получаване на материалите с подпис – ако не е 

записано в закона да отпадне. 

Чл. 39 ал. 4 -  извънредните заседания затова за извънредни. Да няма писмено уведомяване.Да 

остане 24 часа. 

Чл. 40 ал. 5 – имат право да внасят от името на дружествата само управителите. 

Чл. 41 ал. 3 – общински съвет – остава предложението на БСДП 

Чл. 44 – в началото на всяка година плана за работа за 12 месеца 

 

Янка Хранова – председателят на ОбС открива заседанието и предлага приемане на дневния ред 

и дава думата  

Чл. 46 – да се включат кметове и кметски наместници 

 

Иван Ставрев –  

чл. 57 – кмета може да вземе думата повече от веднаж при обсъждане на решение на които той 

е вносител. Той може да вземе думата и по други докладни. – остава предложението на БСДП 

 

Иван Борисов – нали вие въвеждате кога, затова се дава право   

  

Иван Ставрев – чл. 58 ал. 4 – задължително поименно гласуване по ал. 5 

 

Иван Борисов – да се направи справка със ЗМСМА 

 

Иван Ставрев – чл. 65 ал. 1 – протокол който се изготвя в деня на заседанието или на следващия 

ден.  
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 Кога се правят поправки в протокола 

 

Иван Борисов – ако грешката е техническа, председателя може да вземе решение и да се 

поправи протокола. Не може да се поправи прокола без решение на ОбС. 

 

Иван Ставрев – чл. 73  - проекта за бюджет – по ЗМСМА 

 

Чл. 79 – повтаря се  затова 

Чл. 84 ал. 3 -  по предложението на БСДП 

 

Янка Хранова – чл. 85 – проекти за решение внесени от общински съветници се придружават по 

възможност със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационата дейност. 

 

Иван Ставрев – чл. 86 и 87 ал. 2 – на гражданите желаещи да получават копие от актове 

 

Иван Борисов – това става по Закона за достъп до обществена информация. Има такава услуга.  

 

Иван Ставрев – чл. 95 ал. 2 – да отпадне след изчерпване на дневния ред 

 

Иван Борисов – не трябва да се затваряте. Трябва да се отговори на въпросите на гражданите. 

 

Росен Огнянов – става дума за писмено поставяне на въпроси.  

 

Иван Тинков -  да гласуваме прекратяване на дебатите 

 С 6 гласа „за” се прекратяват 

  

 Предлагам колегите от БСДП да изготвят варианта който разгледахме и да се внесе в 

ОбС с два варианта на чл. 37 

 С 6 гласа „за” се приема. 

 

 

 

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

Общински съвет Брезник за 2016г. 

 

Виолета Младенова – имаше предложения в предходната комисия за корекция. Аз съм 

съгласна. /уведомява за направените корекиции/ 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите – 5  гласа „за” 

 Гласува се да се внесе в ОбС-  с 5  гласа „за” се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне вида и състава на 

Наблюдателна комисия към ОбС Брезник 

 

Виолета Младенова – налага се съставянето на такава комисия. Има вече писма от 

затворите. Ще бъдат освободени няколко лица. Предлага състав на комисията – 5 

членна. 

 

 Гласува се да се внесе предложението в ОбС 

 С 6 гласа „за” се приема 
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ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне трудовите възнаграждения 

на кмета на Община Брезник и кметове на кметства. 

 

Моника Банкова – В предвид възможностите на бюджета предлагаме  промяна в заплатите на 

кметовете на кметства. 

 

Иван Борисов – замълчах в предишната комисия. Неотдавна имаше изменение в 

законодателството. Кметовете на общини направиха промени в заплатите си. Направих 

сравнение с други общини /уведомява за заплатите на кметовете на общини в близки общини/. 

Разбира се по-големите заплати изискват фонд. 

 

Иван Бъчваров – г-н Узунов иска да остане неговата заплата. Почти еднакви сме с Община 

Трън. Там заплатата е такава. Община Радомир е по-голяма. 

 

Росен Огнянов – Скромничи кмета, но да уважим предложението му. 

 

Иван Бъчваров  - да се съобразим с предложението на г-н Узунов. Той в момента отсъства  - да 

не коментираме. 

 

Гласува се прекратяване на дебатите – 6 гласа „за” 

Гласува се да се внесе докладната в ОбС – 6 гласа „за” 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

поземлени имоти в с.Конска и провеждане на търг. 

 

Иван Бъчваров  - това е училище в с.Конска. Парцелирано. Има внесено искане за закупуване. 

 

Гласува се да се внесе докладната в ОбС – 6 гласа „за” 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

придаваем имот в с.Ноевци. 

 

Гласува се да се внесе докладната в ОбС – 6 гласа „за” 

 

 

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. 

 

Милен Миленков – има законно построена сграда. Има право да закупи имота с отстъпено 

право на строеж. 

 

Гласува се да се внесе докладната в ОбС – 6 гласа „за” 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на 

разрешителни за ползване на водни обекти. 
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Иван Бъчваров – В вкрая на миналата година язовирите в Завала и Кошарево са отдадени на 

концесия. Необходимо е издаване на разрешително за ползване на водни обекти . 

  

Гласува се да се внесе докладната в ОбС – 6 гласа „за” 

 

 

ДЕСЕДА ТОЧКА: Докладна записка относно даване на съгласие от ОбС Брезник за 

изпълнение на проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата 

в неравностойно положение в Община Брезник". 

 

Наталия Първанова – В момента на отваряне на оперативната програма Община Брезник и НПО 

разработихме проект. Проекта е внесен в края на 30.11.2015г.  схемата позволяваше да не се 

изисква решение на етап кандидатстване. Сега обаче, проекта е одобрен на първи етап. Налага 

се решение на ОбС. Има голяма вероятност да бъде одобрен. 

 

Гласува се да се внесе докладната в ОбС – 6 гласа „за” 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА 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. 

 

Иван Бъчваров – на миналата комисия арх. Огнянов обясни. Става дума за увеличаване на 

сигнала.   Само поправка в основанията. 

 

Гласува се да се внесе докладната в ОбС – 6 гласа „за” 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение на издадено 

разрешително за ползване на воден обект. 

 

Милен Миленков – налага се изменение на разрешителното, защото концесионера има промяна 

в дейността. Става въпрос за риборазвъдна дейност. 

 

Гласува се да се внесе докладната в ОбС – 6 гласа „за” 

 

ТРИНАДЕСЕТА 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 

 

Иван Бъчваров – има заповед на областна дирекция земеделие. Кмета е длъжен да издаде 

заповед. 

Иван Борисов  - закона беше променен. Пътищата се дават под наем. Земеделските 

производители плащат на общината за ползването им. 

 

Гласува се прекратяване на дебатите 

С 6 гласа „за” се прекратяват 

Гласува се да се внесе докладната в ОбС 

С 6 гласа „за” се приема допускане на докладната до заседание на ОбС. 
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за отдаване 

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

  

Иван Бъчваров  - това са свободни мери и пасища. Отдават се под наем на имащи животни 

производители. 

Има издадена заповед от кмета за създаване на комисия, която да провери наличието на 

животни. Ако няма животновъден обект договорите се прекратяват. Ще се актуализира списъка 

след това 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 6 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се допускане до заседание на ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 

801/27.08.2015г  на ОбС Брезник.  

Милен Миленков – имаше прекратяване на процедурата, поради обжалване от закупил 

документация. 

Промените са в минималните изисквания.  

 

Иван Ставрев – предлагам да отложим докладната 

 

Иван Бъчваров – отлагайки във времето даваме възможност на настоящия превозвач да прави 

каквото си иска. Не се изпълняват курсове. Хората се оплакват. 

Жалбата, коато беше подадена е във връзка с конкурс, не за концесия. Решението на комисията 

беше да се прекрати процедурата. Да се изчитят нещата  и да се обяви процедурата. 

 

Иван Ставрев  - да се борите с тези, които возят нелегално. 

 

Иван Тинков – хората казват, че се возят като приятели. Никой не казва, че се возят в нелегален 

транспорт 

 

 Гласува се докладната да се внесе в заседание на ОбС 

 С 6 гласа се допускат. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

     Членове комисии: 

     1……………………../Иван Тинков/ 

     2……….……………./ Йорданка Ушашка/ 

     3……..………………/Добринка Дойчева/ 

     4………..……………/ Катя Йорданова/ 

     5…………..…………/Янк Хранова/ 

     6………….…………./Иван Ставрев/ 

Протоколист: 

 /Л.Любомирова/ 


