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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 10.30  часа в заседателната зала на ОбС  Брезник се провежда 

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

екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие.  

 

Присъстват: Борислав Стоянов, Ваньо Колев, Виолета Младенова, Десислава Стоилова 

Добринка Георгиева ,Иван Ставрев, Иван Тинков, Ивелина Крумова, Йорданка Ушашка 

Катя Йорданова, Росен Огнянов ,Станислав Янка Хранова 

 

Отсъстват: Ваньо Добринов 

 

От общинската администрация присъстват: Гергана Методиева Мария Добревска 

Елисавета Бараклийска, Иван Борисов, Иван Бъчваров, Лилия Чернева, Милен Миленков 

Моника Банкова, Оля Малинова, Петър Огнянов 

 

 

 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: Искане за допускане на частично изменение на ПУП 

вх.№9400-541/24.02.2016г в с. Слаковци- Михаил Стефанов Михаилов 

3. Докладна записка относно: Изработване на проект за обект ПУП- ПАРЦЕЛАТЕН 

ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел в с. Режанци  , с цел 

изграждане електрозахранване на цех за пелети- Евтим Методиев Евтимов. 

4. 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. 

5. Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението във 

връзка с програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. 

6. Актуализацияна бюджета във връзка с  

7. Определя на допълнително възнаграждение на служителя който води протоколите 

8. Молба   председателя на брезнишка овца 

9.  

 Заседанието открито от Росен Огнянов – председател на комисията. 

 По дневния ред:точките които трябва да се добавят моля да гласуваме тези 

допълнителни точки кворум имаме моля да гласуваме дневния ред с гласа за се приемат 

допълнението. Моля да гласува с 6 гласа за приемаме дневния ред 

 

 

 Гласува се предложения дневен ред: 
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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 

 Росен Огнянов - Да дадеме думата от общинска администрация. 

 Моника Банкова разработила  Подробен доклад за 2015 г. рамката на началния 

бюджет след съответните промени и служебни актуализация 4928 изпълнение  

съответно делегирани държавни дености и местни дейности. За държавни 

дейности обща субсидия .  

Колеги имате думата за обсъждане. 

Да гласуваме прекратяване на разискванията с 6 гласа за коийто е съгласен да се 

разгледа с 6 гласа за се допуска за разглеждане в ОбС. 

 

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно: Искане за допускане на частично 

изменение на ПУП вх.№9400-541/24.02.2016г в с. Слаковци- Михаил Стефанов 

Михаилов 

 Петър Огнянов Към тази докладна и предложението за ПУП, но не знам да ли е 

предТова се намира на пътя Брезник-Перник.Правят адна ограда има реката е 

изяла едно място  и реката е направила завой човека предлаган да премести тази 

ограда. Той да отстъпи да вземе и да плати да се даде по-добър вид на имота. 

 ЯнкаТова като ще бъде къща за гости Така ми беще обяснено от собственика 

 Росен Огнянов Други въпроси мнения Който е съгласен да прекратим 

разискванията моля да гласува с 6 гласа за  против въздържали се няма  

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно: Изработване на проект за обект ПУП- 

ПАРЦЕЛАТЕН ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел в с. 

Режанци  , с цел изграждане електрозахранване на цех за пелети- Евтим Методиев 

Евтимов 

 Петър Огнянов Това е пътя към извор бившото МТС.Там минава високо 

напрежение от вора на МТС Там се разре трябва да се мине през полски път на 

КВС който  Искането към ОбС и да даде съгласие и разпореждане с публична 

общинска собственост и необходимо рез решентие. Друго техническо разрешение 

няма това ще бъде подземен кабел. 

Росен Огнянов да гласуваме  против с 6 гласа за 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА 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 

Петър Огнянов  във връзка с делба на един общ имот и се получават два парцела, 

от които един е вътрешен за осигуряване на достъп на вътрешния у2лица тупик с 

14 м. дължина и ширина тази улица и трябва да я придобиеме и да стане наша 

собственост. Ния ще придобиеме безвъзмедно 

 Росен Огнянов докладната за гласуване с 6 гласа по т.4 се допуска за разглеждане 

в ОбС. 
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ПЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на 

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

2016г. 

 Росен Огнянов Думата има представител на тази Комисия. аз съм написал през 

изминалата година ако имате въпроси съм готов за отговор състава п 

 Янка ХрановаПредложение една пешеходна пътека за болницата това е прав 

участък. Срещу Бако повдигната пешеходна пътека 

 Иван Бъчваров Републиканнска  пътна трябва да се уточним пътя се управлява и 

стопансивна от тях Областно пътно управление. 

Десислва  Стоилова става въпрос за паркирането на кръстовището пред поничките 

.  Много рисково, Достатъчно  има парко места. Съдействие от страна на общината 

и да се обърнем внимание с органите на реда. Да спре да отиде в една редица ако. 

Протестирам Органите 

 

Иван Борисов Полицията да се потсети. 

 

Кат и  В този участък не съм виждала кат минава път. Имаше знак отк 

Беше забранено и тря 

 Иван Тинков Да се спазват правилата Зв комисия владорадославов кръставище 

дупките. Създава предпоставки за МТП. Трябва де направи нещо по въпроса. Н е 

необходимо да се стигне до там.Може да се пребие някои. 

Иван БъчваровСъщо съм пропуснал е поставен знак за тежкотоварни автомобили. 

Ще се постави улица без изход края на улица Ал.Филипов  

Иван Бъчваров трябва да направят още пешеходни пътеки. 

 Росен ОгняновМаркировка ярка да се насочи вниманието 

Росен Други въпроси, да гласуваме с прекратяване на разискванията с 6 гласа за  

прекратяваме разисикванията. Против въздържали се няма с 6 

Актуализация на бюджета към 17.03.2016 г. 

Налага даовинансиране на ЦНСГ тези по държавен стандарт не покриват  стигат за 

заплатите но не издържката. Незнам колко е подробно Тези хора имат 

потребности.  15 настанени потребители 24 огрижване и няма как този стандарт да 

се покрие. Спазена е методиката спазени са всички критери. Те имат закуска обяд 

и вечеря. Консумативи за гориво. Взели сме всички мерки за ефективност.  

 

 Моника Написаласъм на базата на вашите докладни да се намали от резерва 20  да 

се преработи от 122 местна дейности да се намалят 

Не е лошо да направят по добро наблядение за тази дейност трябва  с Хората ги 

настаняват социални грижи , а ния от нашия бюджет издържаме хора които не са 

от нашта общината. Да се види с какво надхворялем част от разходите да се търси 

оптимизация.  

Мария Добревска.Предимствено е за нас че персонала е от нашата община. 

Имамехора пенсия Обезпечаваме фонд работна заплата. А издържката е малка Да 

се пишат писма за увеличаване на издръжката.  За трета година ни се отказва 

втори дом Разходите за отопление. Това горпиво е изчерпано и няма  Заплатата не 

е много висока. 

 ЕлисаветаДа Ви помоля  анализа може да се направи  Ако има втори домове  

издържавния стандарт е малък ще бъдеме много благодарни ако дадете сума. 

Няма да имаме гориво, ще ни е нужно в края на годината. 

 Росен Правят се опити и не знам каква е причината този разходи  

Росен Огнянов Госпожо председател по партийна линия да за разкриване на втори 

център. Разликата е огромна между частните домове. 
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Елисавета Храненето е много добро 

Такси не оставят директно в бюджета. 

Да гласуваме прекратяване на разискванията  гласуват 6 за се гласува 

Актуализация от гру,па съветници  опредеяне възнограждение на длъжностно 

лице от общинска администрация. 

 Виолета Младенова Малко е10 лв. обемист трудоемкое тези срокове 

предложението 10 лв. за водене на комисия и 30 лв. за заседанието на общински 

съвеСега да направи тази корекция от името на комисията излиза за 15 лв. за 

комисия и 30.00 лв. за заседание на общински съвет. 

Да гласуваме който е съгласен с предложение допълнение с 6 гласа за се допуска 

за разглеждане в обс за допълнителното предложение. 

Молба от Асоцияцията  на овцевъдите за развъждане на брезнишка овца Да им 

предостави  предложение  за помещението.Щео 

Иван БъчваровВиолета Това при Вас ли е входирано Питам под наем или 

безвъзмедно. Той провеждаше изложби и искаше от общината  финансова помощ 

от общината андрея колев не фигурира никъде. 

Искат безвъзмедно помещени  

Има ли такова помещение. 

Иван БорисовИма ли такова в общината 

 Д.Стоилова При поземлената комисия нама ли помещение пот наем да се 

освободите Аз съм съгласно консумативите да бъдат за тяхна сметка. Да проучи 

възможносите 

Виолета МладеноваИма помещение и да си плащат наем. 

Виолета Младенова Ако искате да ги поканим на сесия. Да допуснем докладната 

до сесия. 

Д.Стоила имаме яснота да им даде такова помещение. Да сме на ясно с всичко. 

 Росен ОгняновЧест им прави,че са се захванали с това нещо Да се провери дали 

има някаква възможност 

Д.СтоиловаДа направи връзка с тях и да се поканят 

Съгласни сме  

О.Малинова Да разяснят за какво искат да ползват с това помещение. Да като 

Асоциация  се освобождават от  наем да се провери. 

Допускаме за разглеждане, да бъдат поканени, и общината какви са 

възможностите 

С 6 гласа за писмото се разглежда за в Общински съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

     Членове комисия: 
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     1........................../Росе Огнянов/ 

 

     2........................../Янка Хранова/ 

 

     3........................../Иван Тинков/ 

 

     4........................../Десислава Стоилова/ 

  

     5........................./Борислав Стоянов 

 

     6........................./Ивелина Крумова/ 

 

      

Протоколист: 

  /М. Георгиева/ 
 


