
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 

Гр.Брезник, 08.03.2016г. 

 

  

 Днес 08.03.2016г от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Брезник се провежда извънредно заседание на ОбС. 

 

Присъстват: Иван Тинков, Иван Ставрев,  Борислав Стоянов, Десислава 

Стоилова, Йорданка Ушашка, Росен Огнянов, Катя Йорданова,  Добринка 

Дойчева,  Станислав Велков, Янка Хранова, Виолета Младенова. 

 

Отсъстват: Ивелина Крумова, Ваньо Добринов, 

 

От общинската администрация присъства Милен Миленков – юрисконсулт на 

Община Брезник. 

 

 

Предложен е следния  

Д н е в е н     р е д: 

 

 

1. Докладна записка от  Председателят на ОбС  Брезник  относно: Сключване 

на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и 

съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, 

между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 

ООД- Перник и „ВиК“ ООД- Перник. 

2. Други 

 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

По дневния ред: 

Виолета Младенова уведомява присъстващите за получено от ВиК ООД писмо 

и необходимостта от вземане на решение. 

 Предложения проект за решение е в две точки. Поради това, че 

събранието е неприсъствено не се налага даване мандат на представителя на 

общината. 

 Договора е доста обемист. Изпратих го на електронните пощи. 



 

Десислава Стоилова – да изясним. Не трябва ли да дадем съглание 

Асоциацията да сключи договор с ВиК ООД? 

 

Виолета Младенова - Ние сме дали съгласие на Асоциацията по ВиК и сме 

упълномощили кмета да присъства и как да гласува. Сега писмото е от ВиК 

ООД.  

 

Десислава Стоилова - Общината има ли акции във ВиК ООД? 

 

Милен Миленков – да. 

 

Виолета Младенова – да се върнем към дневния ред. 

 Постъпила е молба от една майка Елена Владимирова Иванова за 

отпускане на финансови средства.  

 

Росен Огнянов – имаме ли основание при извънредно заседание да включваме 

т.други. 

 

Виолета Младенова – молбата е от жена, която е белодробно операрина. Ще 

влезе в болница. Съпруга е в болница. Детето е на две години на инсолин. 

Няма ежедневни лентички. Позволих си да ви предложе да се включи 

докладната в днешното заседание 

 

 

Гласува се предложения проект за решение в две точки. 

 С 11 гласа „за” дневния ред се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от  Председателят на ОбС  Брезник  

относно: Сключване на договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциацията по ВиК 

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

ООД- Перник. 

 

Борислав Стоянов – четох подробно договора. Засяга обособени зони, срокове 

за обслужване.  

 

Станислав Велков – кое налага сключването на този договор за първи път. 

 

Борислав Стоянов – Създаването на Асоциацията налага. При промяна на 

Закона се налага. 

 



Десислава Стоилова – До сега ние сме били членове в общото събрание на ВиК 

ООД. С промяната на закона и създаване на Асоциацията. Асоциацията една за 

страната ли е или на областно ниво. Общината членува ли там 

 

Росен Огнянов – на областно ниво 

 

Милен Миленков – На областно ниво. Създава се от общините.  

 

Десислава Стоилова – по договора . Има съществени моменти с точки. Ние се 

съгласяваме.  Кой и на кой етап ще ни уведоми за инвестициите, за 

обществените поръчки. Съществени неща в договора, които ние не знаем. 

 

Милен Миленков – иска се съгласие за сключване на договор  с имуществото, 

което е дадено преди години. Те стопанисват и управляват. По бизнес плана 

залагат колко ще бъдат инвестициите по бъдещите проекти. 

 

Десислава Стоилова – при подписването договора ще бъде попълнен. Така 

както е записано не може да се подпише. 

 

Милен Миленков – на 11.03. има свикано общо събрание. Вероятно там ще се 

разискват тези неща. 

 

Десислава Стоилова – ако не сме съгласни да сключим договор – няма да се 

сключи.  Имаше запис, че всички трябва да са съгласни. 

Ако излезем от Асоциацията по ВиК? 

 

Росен Огнянов – и след това не можем да се възползваме от нито един проект, 

който ще бъде подготвен от Асоциацията. 

 

Десислава Стоилова – кой защитава интереса на общината. Ние сме 

упълномощили кмета как да гласува.  

Може ли на следващо общо събрание да  отидем всички съветници и да 

гласуваме там. 

 

Иван Ставрев – ние трябва предварително да имаме решение, че целия 

общински съвет ще представлява в общото събрание. 

 

Виолета Младенова – предлагам да изключим първа точка от проекта за 

решение поради това, че общото събрание на ВиК е неприсъствено. Не е 

необходимо да упълномощаваме представител. 

 

 Гласува се предложения проект за решение само с една точка. 



 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 10 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/ ОбС взе 

 

        

Р Е Ш Е Н И Е   №  86 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198о, 

ал. 1 и чл. 198п от ЗВ, Общинският съвет Бреник дава съгласие за сключване 

на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с Асоциацията по ВиК 

на обособената територия,  обслужвана от држеството, за възлагане на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от ЗВ и сключване от „ВиК” ООД 

Перник на договор с посочените по-горе дейности. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Молба от Елена Владимирова Иванова за отпускане на 

еднократна парична помощ. 

 

Виолета Младенова – предлагам да отпуснем сумата от 350 лв. 

 

Десислава Стоилова – пак сме в противоречие. Гласували сме до изготвяне на 

критерии. Поне разходооправдателни документи да     се приложат. 

 

Виолета Младенова – те ще приложат, но ми се струва обидно.  

 

Росен Огнянов – нямаме възможност да отговорим на всички молби. 

 

Десислава Стоилова – предлагам да се гласува прилагане на разходо 

оправдателни документи. Те ще пазаруват лентичките. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 11 гласа „за” се прекратяват. 

 

 Гласува се предложението:  

- Да се отпуснат средствата   от 350 лв. 

- Да бъдат взети от § 42-14 

- Да представи разходооправдателни документи в срок 

- Да упълномощим кмета да извърши процедурата 

 

Гласуват се допълнителните предложения 

 С 11 гласа се приемат допълненията към проекта за решение 

 



 Гласува се проекта за решение с допълненията 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   87 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет 

Брезник: 

1. Отпуска сумата от 350 /триста и петдесет/ лева на Елена Владимирова 

Иванова. 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по 

решение на ОбС. 

3. В срок от един месец лицето да представи разходооправдателни 

документи на касата на общината. 

4. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата 

процедура. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л. Любомирова/     /Виолета Младенова/ 


