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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 18.04.2016г. от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда    заседание  на 

ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред. 

 

Присъстват: Иван Тинков, Иван Ставрев, Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева, Катя Йорданова, Янка 

Хранова -  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 на общината, Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура. Милен 

Миленков - юрисконсулт 

Присъства още Емилия Мартинова – отдел закрила на детето 

Предложен е следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г към 

11.04.2016г 

2. Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

помещения в имот, частна общинска собственост. 

3. Докладна записка относно  утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване 

право на прокарване и сервитут на подземен кабел върху имоти, общинска собственост в 

землището на гр.Брезник. 

4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. 

5. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект- 

частна общинска собственост 

6. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ - пасища, мери и ливади от спискъа по Решение № 21, 

протокол 2 от 03.12.2015г, за които има забрана за възстановяване по § 27 от ПЗР към ЗИД на 

ЗСПЗЗ за възстановяване на частни лица. 

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел 

въстановяването й на бившите собственици - наследници  на Григор В.Иванчев, Даринка, 

Цв.Марков. 

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ръжавец  с 

цел въстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков. 

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци  с 

цел въстановяването й на бившите собственици - Боян Геров Стоянов. 

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци  

с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Крум Миланов Цветков. 

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци  с 

цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Михал, Пека, Данка Иванова 

Чакрини. 

12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци  с 

цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Аспарух Гигов Дойчев. 

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло  с цел 

въстановяването й на бившите собственици - наследници на Апостол Георгиев Стефанов. 

14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел 

възстановяването и на наслнедниците на Марин Симов Илиев. 

15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел 

възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Симов Илиев. 

16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел 

възстановяването и на наслнедниците на Маринчо Симов Илиев. 
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17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел 

възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Антов Христов. 

18. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци  с 

цел въстановяването й на бившите собственици - Йосиф Георгиев Дойчинов. 

19. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица   с 

цел въстановяването й на бившите собственици - Евтим Велинов Мартинов. 

20. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци   с 

цел въстановяването й на бившите собственици - Генади Виденов Анев. 

21. Докладна записка относно отпускане на парична помощ от ОбС Брезник за Националната 

кампания „ Великден за всеки“ 

22. Докладна записка относно отпускане на парична помощ за оперативно лечение по молба на 

Веселин Димитров Драгомиров 

23. Други 

 

 

 Заседанието открито от Иван Тинков – председател на комисията 

По дневния ред: 

Виолета Младенова – по  отчетите на общинските дружества – да ги включваме ли? 

 

Иван Тинков – моето мнение е както на предходната комисия – да се отложи за следваща сесия. 

 

Иван Бъчваров –  зам.кмет на общината оттегляме докладната записка за публичен търг т.5 от дневния ред 

 

Виолета Младенова – докладна относно изменение на Наредба № 1 – да се включи в дневния ред 

 

 Гласува се предложения дневен ред с промените 

 Оттеглена т. 5 и включена докладна за промяна на Наредба № 1 

 С 6 гласа „за” се приема 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2016г към 11.04.2016г 

 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

С 6 гласа „за” се приема 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

помещения в имот, частна общинска собственост. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината - става дума за поземлена комисия. Договора  изтича. Има молба 

за удължаване за 10 години. 

 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

С 6 гласа „за” се приема 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за 

учредяване право на прокарване и сервитут на подземен кабел върху имоти, общинска собственост в 

землището на гр.Брезник. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината - става дума за прокарване на кабел за ел.захранване 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

С 6 гласа „за” се приема 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 

2016г. 
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Емилия Мартинова – Програмата е написана на основание нормативна база. Основните приоритети: 

образование, здравеопазване, социални дейности, спорт 

 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

С 5 гласа „за”  /Янка Хранова извън залата/ се приема 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем 

на обект- частна общинска собственост 

 

Оттеглена от вносителя 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ - пасища, мери и ливади от спискъа по 

Решение № 21, протокол 2 от 03.12.2015г, за които има забрана за възстановяване по § 27 от ПЗР към ЗИД 

на ЗСПЗЗ за възстановяване на частни лица. 

 

Иван Тинков – свързано с решение на ОбС  за забрана възстановяване в пасища, мери и ливади 

 

Иван Бъчваров  - зам.кмет на общината - по писмо на общинската служба – хората са платили преди 

решението. Затова тези имоти се изваждат от списъка. 

 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

С 6 гласа „за” се приема 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Гоз с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници  на Григор В.Иванчев, Даринка, 

Цв.Марков. 

 

Иван Тинков – на предходната комисия имаше предложение за гласуване анблок на точките. 

Предлагам от 7 до 20 точка да се приемат анблок. 

 Предложението се приема с пълно единодушие 

 С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Ръжавец  с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Гигинци  с цел въстановяването й на бившите собственици - Боян Геров Стоянов. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Бегуновци  с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Крум Миланов Цветков. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Слаковци  с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Михал, Пека, 

Данка Иванова Чакрини. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Слаковци  с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Аспарух 

Гигов Дойчев. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гърло  с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Апостол 

Георгиев Стефанов. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гоз с цел възстановяването и на наслнедниците на Марин Симов Илиев. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гоз с цел възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Симов Илиев. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гоз с цел възстановяването и на наслнедниците на Маринчо Симов Илиев. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гоз с цел възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Антов Христов. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Велковци  с цел въстановяването й на бившите собственици - Йосиф Георгиев Дойчинов. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Сопица   с цел въстановяването й на бившите собственици - Евтим Велинов Мартинов. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището 

на с.Ноевци   с цел въстановяването й на бившите собственици - Генади Виденов Анев. 

 

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на парична помощ от ОбС Брезник 

за Националната кампания „ Великден за всеки“ 

 

Виолета Младенова – по предварителни разговори предлагаме от § - представителни разходи на 

председателя на ОбС да се преведат 200 лв. 

 

Мария Добревска – кампанията по принцип е да се правят лични дарения. Ние в администрацията ще 

съберем кой колкото реши  и касиерката ще ги преведе. Идеята на омбусмана е всеки лично да вземе 

участие. 
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Виолета Младенова – ние сме колективен отговор.  Решили сме да се откажем от част от 

представителните  и с тези средства ще участваме. 

 

Иван Бъчваров – има хора, които за 1 лев няма да получат  Великденската добавка към пенсията. Тези 

средства ще се насочат към такива хора. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 6 гласа „за” се прекратяват 

  

С 6 гласа „за” докладната се допуска до ОбС 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на парична помощ за оперативно 

лечение по молба на Веселин Димитров Драгомиров 

 

Виолета Младенова – име постъпила молба. Множество операции. Предлагам сумата от 500лв. 

 

Иван Тинков – предлагам 1000 лв. 

 

Катя Йорданова – подкрепям предложението за 1000 лв. 

 

Виолета Младенова – да внесем докладната и на сесията ще решим сумата. 

 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 6 гласа „за” се прекратяват 

  

Гласува се допускане на докладната до ОбС. 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в Наредба № 1 

 

Иван Бъчваров – имаше предложение да дооглеждане на нещата 

 

Иван Тинков – На предходната комисия беше решено да се отложи разглеждането на предложенията. Да 

се проведат още срещи и се изгладят предложенията. 

 

 Гласува се да се отложи разглеждането на докладната 

 С 6 гласа „за” се  приема предложението. 

 

 Към заседанието се присъединява Ивелина Крумова – стават 7 членовете на комисията 

 

Т. ДРУГИ – писмо на районна прокуратура 

 

Виолета Младенова – чете писмо на прокуратурата относно такса за разкопаване 

 

Иван Ставрев – да напишем писмо до юриста на общината и до един външен юрист за мнение по въпроса. 

Не можем да не вземем отношение 

 

Иван Борисов – тази услуга съществува на национално ниво. Ние отчитаме колко такива услуги имаме. 

Това е услуга след издаване на разрешение за строеж. 

Атакува се  на национално ниво. 

 

Иван Тинков – предлагам да се отговори с писмо до прокуратурата. 

 

Иван Борисов – да се напише, че услугата съществува в национален регистър. 

 

Виолета Младенова – председателя на комисията да проучи. 
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Милен Миленков – юрисконсулт -  и аз не съм сигурен кое е правилното.  

 

Иван Тинков – може ли да бъда упълномощен да се срещна с прокурора? 

 

Иван Ставрев – предлагам председателя на комисията да бъде упълномощен за среща с прокурора и 

изясняване на мотивите. 

 

Предложението се подлага на гласуване 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 6 гласа „за” /Янка Хранова извън залата/  предложението се  приема 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

 

 

 

     К О М И С И Я: 

 

     1…………………………./Иван Тинков/ 

 

     2…………………………./Иван Ставрев/ 

 

     3…………………………/Добринка Дойчева/ 

 

     4………………..………./ Катя Йорданова/ 

 

     5…………………………/Янка Хранова/ 

 

     6…………………………/Йорданка Ушашка/ 

 

     7......................................../Ивелина Крумова/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 

 


