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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 21.03.2016г. от 14.30  часа в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда    

заседание  на ПК по нормативна уредба ,законност и обществен ред към ОбС. 

 

Присъстват: Иван Тинков, Иван Ставрев, Янка Хранова, Добринка Дойчева,  Ивелина 

Крумова, Катя Йорданова, Йорданка Ушашка, както и Виолета Младенова – председател на 

ОбС. 

 

 

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

секретар, Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, Моника Банкова – ст.експерт 

бюджет и ТРЗ, Милен Миленков - юрисконсулт 

 

Предложен е следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

 

1. Докладна записка относно:  Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от ЕС 

2. Докладна записка относно: Придобиване на имот и сключване на окончателен договор с 

Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова за обособяване на достъп до 

новообразувания УПИ ХХVI- 87а в с. Бегуновци 

3. Докладна записка относно: Определяне на управител на общинска фирма „ 

Водоснабдяване“ ЕООД гр. Брезник 

4. Докладна записка относно: Прекратяване на договор №225/09.12.2011г. за безвъзмездно 

управление на недвижим имот частна общинска собственост, сключен между Община 

Брезник и дирекция „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ гр.София и 

сключване на нов 10 годишен договор 

5.  Определяне на общински съветник за участие в комисия по провеждане на концесия за 

услуга за възлагане на превози по автобусните линии от общинската и областната 

транспортни схеми 

6.  Във връзка с писмо от  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ПЕРНИК 

РУ- БРЕЗНИК за промяна  в  Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения 

ред, чистотата организацията и безопасността на движението на територията на община 

Брезник 

7.  Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението във връзка с 

програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. 

8. Други 

 

 

 Заседанието открито от Иван Тинков – председател на комисията. 

 По дневния ред: 

Виолета Младенова  -  Предложение на  допълнителни материали: 

- Докладна записка относно актуализация на бюджета към 17.03. 

- Разглеждане на докладна записка относно възнаграждение на представителя на 

общинска администрация 

- Молба от Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца о тносно предоставяне на 

помещение за осъществяване на дейността 
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Гласува се предложения дневен ред: 

 

 Със 7 гласа „за” се приема дневния ред заедно с допълненията 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно:  Годишен отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства 

от ЕС 

 

Моника Банкова – обяснение по отчета. 

 Всичко е подробно описано по дейности. Имате материалите. Изпълнението на 

субсидията за държавните дейности е 100%.  

 

 Гласува се да се допусне до заседание на ОбС докладната  

 Със 7 гласа „за” се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Придобиване на имот и сключване на 

окончателен договор с Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова 

за обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХХVI- 87а в с. Бегуновци 

 

Оля Малинова – това е образувана улица тупик. Сключен е предварителен договор. Ще се даде 

право за прокарване на улицата. Улицата е образувана от имот на молителите. 

 

 Гласува се до пускане до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за” се приема 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне на управител на общинска 

фирма „ Водоснабдяване“ ЕООД гр. Брезник 

 

Иван Тинков – бях член на комисията. Всичко беше прозрачно и чисто. Комисията работи 

нормално. Имаше един кандидат. 

 

Иван Бъчваров – кандидата беше един. Това е досегашния управител. 

 

Гласува се допускане до заседание на ОбС 

Със 7 гласа „за” се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Прекратяване на договор 

№225/09.12.2011г. за безвъзмездно управление на недвижим имот частна общинска 

собственост, сключен между Община Брезник и дирекция „РЕГИОНАЛНА 

СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ гр.София и сключване на нов 10 годишен договор 

 

Оля Малинова – това е сградата на Социални грижи и бюрото по труда. Стария договор трябва 

да бъде прекратен и новия да бъде за 10 години. Въпроса е за възможност да се участва по 

проект. 

 

 Гласува се да бъде допусната до ОбС 

 Със 7 гласа „за” се допускат. 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Определяне на общински съветник за участие в комисия по 

провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии от 

общинската и областната транспортни схеми 
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Иван Бъчваров -  необходим е представител на ОбС /свързано с решение на ОбС/  На 

процедурата, която прекратихме беше определен член от ОбС Борислав Стоянов. 

 

Виолета Младенова – как ще се определи представителя 

 

Оля Малинова – изпратили сме писмо до ОбС. Вие трябва да вземете решение. 

 

Иван Тинков – Председателя на ОбС ще изготви докладна до ОбС. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 Със 7 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се да се допусне до ОбС 

Със 7 гласа „за” се допуска 

  

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Във връзка с писмо от  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- 

ПЕРНИК РУ- БРЕЗНИК за промяна  в  Наредба №1 за осигуряване и поддържане 

на обществения ред, чистотата организацията и безопасността на движението на 

територията на община Брезник 

 

Иван Тинков – чете писмото на началника на РУ Брезник 

 

Иван Борисов – секретар на общината 

 Става дума за Наредба 1. Би следвало проекта за решение да стои 14 дни на сайта на 

общината. Решението трябва да звучи, че проекта трябва да се обяви. Според мен е 

целесъобразно предложението на РУ. 

 

Иван Ставрев – моето мнение е, че за да сме коректни предлагам да определеми комисия с 

председател Иван Тинков, представител на РУ, представител на общината като упълномощим 

да се актуализира  Наредбата и се внесе в сайта на общината. Като изтече 14 дневния срок, на 

следващото заседание да се приеме. 

 

Иван Бъчваров – наредбата е актуализирана скоро. 

 

Иван Ставрев – трябва да има представител на РУ 

 

Иван Тинков – може да стане на заседание на правна комисия, като поканим представител на 

РУ . 

 

Иван Борисов – ако се даде възможност на комисията да огледа и други предложения за 

промяна в наредбата. 

 

Иван Ставрев – да запишем временна комисия за актуализация на Наредбата. 

 

Иван Бъчваров – да прегледаме Наредбата и ако има нужда от други промени да актуализираме. 

 

Иван Ставрев – може комисията да огледа Наредбата с представител на администрацията и РУ, 

но да запишем , че решението на комисията следва да се качи на сайта. 

 

Иван Борисов – необходима е докладна, защото не може по писмото да се вземат решения 

 

 Гласува се предложение да се допусне тази точка до сесия на ОбС. 
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 Да се изготви предложение към правна комисия да се добавят представители на  

администрацията и РУ. 

Със 7 гласа „за” се приема 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на 

движението във връзка с програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 

2016г. 

 

Иван Бъчваров – описал съм дейността на комисията. Ако имате някакви идеи и предложения. 

 

Иван Тинков – на предишната комисия се направиха предложения. Предлагам да не ги 

повтаряме. 

 

Иван Бъчваров – трябва да се има предвид, че бюджета на комисията е ограничен. Опитваме се 

да решаваме проблемите. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите. 

 Със 7 гласа „за” се прекратяват 

 

 Гласува се да се внесе в ОбС 

 Със 7 гласа „за” се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА:  Разглеждане на докладна записка относно възнаграждение на 

представителя на общинска администрация, водещ протоколи на заседание на ПК 

и ОбС. 

 

Виолета Младенова – уведомява за предложението за възнаграждението 

 

Иван Ставрев – това е моя идея. Коментирахме и  след предвишното заседание.  Всички 

одобриха. Когато през  миналия мандат го направихме, пак беше по моя идея. Тогава 

ръководството се смущаваше от реакция на служителите от администрацията. 

Замисляйки се по отношение на обема на работа. Предлагам 15 лв. на протокол на 

комисия и 30 лв. на заседание на ОбС. 

 

Иван Ставрев – записали сме, че трябва да  искаме становище от администрацията. 

Госпожо Младенова, да изпратите писмо до администрацията. 

                                                                 

 

Иван Тинков – да гласуваме внасянето на  докладната до ОбС 

 

 Със 7 гласа „за” се приема. 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета към 17.03. 

 

Моника Банкова – крайно недостатъчни са средствата. Предлагам да направим корекция. 

Да не е цялата сума от резерва. От § 10-30 – 5х.лв. от дейност програма за временна 

заетост – 6 000 лв., дейност от резерв – 9 х.лв.. Тези три суми стават 20 х-лв. за ЦНСТ 

 

Иван Ставрев – подкрепям предложението 

 

 Гласува се допускане до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за” се допуска 
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ДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца о 

тносно предоставяне на помещение за осъществяване на дейността 

 

 Иван Бъчваров – задължително трябва да се организира търг за отдаване на помещение. 

Единственото помещение което общината може да отдаде под наем е бившата баня. Там е 

нужен ремонт. 

 

 Да гласуваме да се даде ход. На сесията да се проведат дебатите. 

 Със 7 гласа „за” се допуска до сесия на ОбС. 

 

 

    Членове комисия: 

 

      

1. ИВАН МЕТОДИЕВ ТИНКОВ   ……………………. 

 

2. ЯНКА МИЛАНОВА ХРАНОВА           ……………………. 

   

3. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРУМОВА ……………………. 

 

4. ИВАН ДИМИТРОВ СТАВРЕВ   …………………… 

 

5. КАТЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА  ..………………….. 

 

6. ЙОРДАНКА ЕВЛОГИЕВА УШАШКА …………………… 

 

7. ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА  …………………….. 

 

 

 

 

Протоколист: 

  / Л.Любомирова/ 

 


