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О Б Щ И Н С К И     С  Ъ В Е Т   –    Б Р Е З Н И К 

 

 

 

ПР О Т О К О Л 

 

  

   Днес 18.04.2016г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС се провежда    заседание на 

ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху 

дейността на дружествата с общинско участие  към ОбС. 

 

Присъстват: Росен Огнянов, Ваньо Добринов, Борислав Стоянов, Ивелина Крумова, Десислава 

Стоилова, Иван Тинков, Янка Хранова,  както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

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

зам.кмет,  Иван Борисов – секретар на общината,  Милен Миленков – юрисконсулт, Иван 

Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ,  Детелина Виденова – еколог, Лилия Чернева – 

мл.специалист ТСУ и ЕИ, Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, Иванка Михайлова – 

специалист селско и горско стопанство, Бойко Седевчов – специалист ТСУ. 

 

Предложен е следния  проект за   

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 
1. Докладна записка относно искане за допускане на частично изменение на ПУП вх. № 

9400-1175/01.04.2016г придружено от проектопредложение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за ЧИ 

на ПУП – план за регулация на УПИ № V-96, кв.13 по РП на с.Видрица, собственост на 

Боян Йорданов Виденов от гр. Перник, ул. „Презвитер Козма” № 26, с което се иска към 

УПИ V-96, да се придадат части от път – тупик, общинска собственост с площ 190 кв.м. 

2. Докладна записка относно плащане на годишна вноска на Община Брезник за участие във 

фонд „Общинска солидарност”. 

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

към 11.04.2016г 

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

помещения в имот, частна общинска собственост. 

5. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за пордажба на придаваем имот в 

с.Гигинци и сключване на договор за продажба. 

6. 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. 

7. Докладна записка относно включване нна НЧ "Пробуда-1931" с. Ноевци в Общинския 

план за развитие на Община Брезник за програмен период 2014-2020г. 

8. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем 

на обект- частна общинска собственост 

9. 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. 

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

с.Брезнишки Извор с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван Величков 

Велинов. 

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

с.Бегуновци  с цел въстановяването й на бившите собственици - Теофил Иванов Величков. 

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

с.Арзан с цел въстановяването й на бившите собственици - Борис Теофонов Андреев. 
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13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Видрица с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоил Зарев Анев. 

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

с.Станьовци с цел въстановяването й на бившите собственици - Илия Харизанов Панев. 

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

с.Сопица  с цел въстановяването й на бившите собственици - Велин Миланов Дойчинов. 

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

с.Арзан  с цел въстановяването й на бившите собственици - Никифор найденов Захариев. 

17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Сопица  с цел въстановяването й на бившите собственици - Никола Денков Кузманов. 

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

с.Садовик  с цел въстановяването й на бившите собственици - Милен Кръстев Матеев. 

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

с.Садовик  с цел въстановяването й на бившите собственици - Георги, Любка Любенови 

Паунови. 

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

с.Садовик  с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван Александров 

Ваклинов. 

21. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Видрица  с цел въстановяването й на бившите собственици - Илия Алексов Тонев. 

22. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Арзан  с цел въстановяването й на бившите собственици - Найден Захариев Антов. 

23. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

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

24. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Слаковци  с цел въстановяването й на бившите собственици - Михаил Божков Пейчев. 

25. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Завала   с цел въстановяването й на бившите собственици - Петко Симеонов Кръстев. 

26. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Завала   с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван Симеонов Кръстев. 

27. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик   с цел въстановяването й на бившите собственици - Цветан Паунов Лазаров. 

28. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Муртинци   с цел въстановяването й на бившите собственици - Милан Христов Тричков. 

29. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Бабица  с цел въстановяването й на бившите собственици - Първан Лазов Витанов. 

30. Други 

 

           

 Заседанието открито от Росен Огнянов – председател на комисията. 

По дневния ред: 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината -  оттеглям докладната за обявяване на търг за отдаване 

под наем т. № 8 

 

Виолета Младенова – председател на ОбС -  предлагам да включим допълнително постъпили 

материали 

- Отчет на „Водоснабдяване” ЕООД  

- Отчет на „Брезник фарм” ЕООД 

- Докладна записка относно промяна в Наредба № 1 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  една молба – ако може комисиите да не са в един ден. Оголват се 

доста работни места в администрацията. 
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Виолета Младенова – приема се. 

 

Гласува се проекта за дневен ред с допълненията като т.8  е оттеглена 

 

 Със 7 гласа „за” дневния ред е приет с допълненията. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за допускане на частично изменение на ПУП 

вх. № 9400-1175/01.04.2016г придружено от проектопредложение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за ЧИ 

на ПУП – план за регулация на УПИ № V-96, кв.13 по РП на с.Видрица, собственост на Боян 

Йорданов Виденов от гр. Перник, ул. „Презвитер Козма” № 26, с което се иска към УПИ V-96, да 

се придадат части от път – тупик, общинска собственост с площ 190 кв.м. 

 

Бойко Седевчов –  специалист ТСУ 

Има постъпило искане от собственика на имота. Искането е за частично изменение на вече 

одобрен план. Предвижда се придаване от имот общинска собственост към вече образуваното 

УПИ. Имаме скица – предложение. За да се издаде заповед за изработване на изменението се 

иска съгласието на ОбС. Докладната записка е с предложение за решение за изработване на 

ПУП. 

От юг и от запад  към въпросния парцел се придава една част от общинския имот. 

Извършва се оценка от оценител. 

Плана на Видрица е от 1934г. Още тогава тези места са одобрени към въпросния парцел. 

Във времето на са били заплатени. 

След  издаване заповед за изменение се обявява на съседите. 

 

Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС. 

 Със 7 гласа „за” се допуска 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно плащане на годишна вноска на Община Брезник за 

участие във фонд „Общинска солидарност”. 

 

Иван Бъчваров – През 2015г Община Брезник се включва във фонд Общинска солидарност. По 

инициатива на НСОРБ. Всяка година се плаща вноска не по-малка от 300 лв. ОбС трябва да 

определи сумата. Същата се внася до края на м.април. 

Фонда е организиран във връзка с бедствията, сполетели страната.  

 

Янка Хранова – предлагам сумата да бъде 1000 лв. 

Ваньо Добринов – предлагам сумата да се запази 300 лв. 

 

Гласува се предложението за 1000 лв. 

 Със 1 глас „за” и 6 гласа „против” – не се приема 

 

Гласува се предложението вноската да бъде 300 лв. 

 Със 6 гласа „за” и 1 въздържал се се приема предложението , вноската да бъде 300 лв. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията.- 

 Със 7 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се предложението докладната да бъде допусната до ОбС с предложение от 300 лв. 

вноска  

 Със 7 гласа „за” се приема 
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Десислава Стоилова – само една справка. Докладната е подписана от зам.кмета. В правилника е 

записано, че докладните се представят от името на кмета. 

 

Росен Огнянов – ако е възможно до сесията да се коригират нещата. 

 

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

през 2016г към 11.04.2016г 

 

Иван Ковачев -  промяната засяга изработването на Общ устройствен план на Община Брезник. 

Нещата вървят така, че тази година няма да може да се усвоят нещата.  Налага се изработването 

на екологична оценка, която ще продължи до 2017г. Вече се готвят работни проекти за 

реконструкция и изграждане на водопроводи. 

Сумата от 55 680 лв. става 32 980 лв. за екологична оценка се предвиждат 9500лв. За 11 броя 

проекти 13200лв. Прехвърля се една сума – разделяме я на три, която вече е заложена. 

 

Десислава Стоилова – за кои обекти има готови проекти. 

 

Иван Ковачев – 11 – 12 проекти. Касаят довеждащи вопроводи от каптажи до населени места. 

Един преминава през разсадника. Село Гърло, с.Брусник, с.Велковци, с.Гигинци, с.Ноевци, 

с.Сопица, с.Гърло до пречиствателна станция, с.Слаковци, Може да съм пропуснал нещо, но 

приблизително са това. Готови сме да кандидатстваме с проектите. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за” се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на помещения в имот, частна общинска собственост. 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  касае се за областна служба „Земеделие. Има 

молба за удължаване срока на договора с 10 години за безвъзмездно ползване на помещенията. 

Изтича стария договор. Имат подадено заявление. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за” се допуска 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем 

имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба. 

 

Оля Малинова – има оценка от лицензиран оценител. Изготвен е акт за общинска собственост. За 

прекратяване на съсобственост е необходимо решение на ОбС.  

 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за” се допуска 

 

 

ШЕСТА 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. 

 

Оля Малинова – оценката на лицензирания оценител е 961,30 лв. 
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Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 6 гласа „за”  /Десислава Стоилова не гласува/ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на НЧ "Пробуда-1931" с. Ноевци в 

Общинския план за развитие на Община Брезник за програмен период 2014-2020г. 

 

Мария Добревска – постъпи искане от читалището с.Ноевци. Молбата е да се включи в 

Общинския план. Свързано е с кандидатстване по проект. 

 

  Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за” се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване 

под наем на обект- частна общинска собственост 

 

Докладната е оттеглена от вносителя 

 

ДЕВЕТА 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. 

 

Росен Огнянов – до колкото си спомням това е свързано с решението за забрана възстановяване в 

пасища, мери и ливади. 

 

Иванка Михайлова – Да, във връзска с това решение получихме писмо от общинска служба 

земеделие, че има постъпилио молби от граждани и заплащане преди решението. Бяха посочени 

имотите за които има заплатени такси. Следващите докладни са за възстановяването. 

 

Десислава Стоилова – какво се случва с последващите молби. 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  все още има разногласия по 

отношение на пасищата. По закон не трябва да се възстановява, защото са публична общинска 

собственост. Но в същото време пише, че  в земи по чл. 19 може да се възстановява. 

Заявленията са подавани за ниви и ливади. Много малко пасища са заявени. До момента се 

случваще ниви да се възстановяват в пасища.  При условие че е заявено нива няма да се 

възстановява пасище. 

 

Десислава Стоилова – ще трябва общинската служба да е по прецизна. 

 

Иванка Михайлова – предложението е да се извадят тези имоти от спискъка за да се възстановят 

на хората заплатили за това. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

С 6 гласа „за” /В.Добринов извън залата/ се приема 

 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за” се допуска 

 

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

землището на с.Брезнишки Извор с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван 

Величков Велинов. 
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Росен Огнянов – от т. 10 до т. 29 касаят различни собственици, но са с еднакво съдържание. 

Предлагам да ги гласуваме едновременно. Ако някой има съображения по някоя от докладните 

да каже. 

 Гласува се да бъдат гласувани анблок от т. 10 до т. 29 

 С 6 гласа „за” се приема 

 

 Гласува се предложение от т. 10 до т. 29 да се допуснат за разглеждане  в ОбС 

 С 6 гласа „за” точките от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

 

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

землището на с.Бегуновци  с цел въстановяването й на бившите собственици - Теофил Иванов 

Величков. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

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

землището на с.Арзан с цел въстановяването й на бившите собственици - Борис Теофонов 

Андреев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

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

землището на с.Видрица с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоил Зарев Анев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Станьовци с цел въстановяването й на бившите собственици - Илия 

Харизанов Панев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

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

землището на с.Сопица  с цел въстановяването й на бившите собственици - Велин Миланов 

Дойчинов. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

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

в землището на с.Арзан  с цел въстановяването й на бившите собственици - Никифор найденов 

Захариев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Сопица  с цел въстановяването й на бившите собственици - Никола 

Денков Кузманов. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 
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ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ 

в землището на с.Садовик  с цел въстановяването й на бившите собственици - Милен Кръстев 

Матеев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик  с цел въстановяването й на бившите собственици - Георги, 

Любка Любенови Паунови. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

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

землището на с.Садовик  с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван Александров 

Ваклинов. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Видрица  с цел въстановяването й на бившите собственици - Илия 

Алексов Тонев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Арзан  с цел въстановяването й на бившите собственици - Найден 

Захариев Антов. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Банище  с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоянчо 

Миланов Златков. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на с.Слаковци  с цел въстановяването й на бившите собственици - Михаил 

Божков Пейчев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Завала   с цел въстановяването й на бившите собственици - Петко 

Симеонов Кръстев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Завала   с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван 

Симеонов Кръстев. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 
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ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик   с цел въстановяването й на бившите собственици - Цветан 

Паунов Лазаров. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Муртинци   с цел въстановяването й на бившите собственици - Милан 

Христов Тричков. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Бабица  с цел въстановяването й на бившите собственици - Първан Лазов 

Витанов. 

 

С 6 гласа „за” т от 10 до 29 се допускат за разглеждане от ОбС. 

 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет на „Водоснабдяване”  ЕООД 

 

Росен Огнянов – отсъстват управителите на фирмите. Има ли време да отложим докладните. 

 

Десислава Стоилова – редно е да изслушаме представителите на фирмите. Общински дружества. 

Не може несериозно отношение. 

 

Иван Тинков – да отложим разглеждането 

 

Десислава Стоилова – Години наред дружеството имаше затруднения  в плащането. Какво се 

случва сега. Да отложим за следваща сесия. Да изслушаме управителите. 

 

Росен Огнянов – предлагам да гласуваме т. 30 и т. 31 да отпаднат от дневния ред.  Да се 

разгледат на следваща сесия след изслушване на управителите. 

 

 С 6 гласа „за” предложението се приема – докладните по т.30 и 31 отпадат за следваща 

сесия. 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Отчет на „Брезник фарм” ЕООД 

 

докладната отпада за следваща сесия. 

 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна в Наредба № 1 

 

 Иван Тинков – Събра се работната комисия. Разгледаха се предложенията.  

- Чл. 2 – заповеди на кмета на общината и кметове на кметства са задължителни 

- Чл. 4, 7 – кмет на кметство Ноевци да се замени с кметове на кметства 

- Чл. 3 т. 11а – преминаването на животни през земеделски земи да се добави „влизането, 

преминаването и пускането на животни през дворни места  

 

Десислава Стоилова – за полските пътища. Как става преминаването на животни.  

 

Иванка Михайлова – всичко се предоставя от общинска служба земеделие. Длъжни са да оставят 

достъп до определени имоти. 
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Въпроса е свързан с имот Видрица – след пожара се изрязват дървета. Превозват се през имотите 

на хората. Направени са коловози 10м. това не е допустимо. 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО - имаше такава жалба. Ходихме на място. 

 

Иванка Михайлова – специалист горско и селско стопанство -  официално ще бъде забранено 

преминаване през средата на имотите на хората. 

 

Иван Тинков – коментираме преминаване през ниви, ливади и пасища. 

 Следващо предложение -  чл. 5 да отпадне  Полиция – чете се само Районно управление. 

 

Иван Борисов –  секретар на общината - трябва да се конкретизира управлението. Има и други 

управления 

 

Иван Тинков -  В закона е записано Районно управление – Брезник. 

 

Иван Борисов -  секретар на общината - Това е Наредба на ОбС – за гражданите трябва да има 

пояснения. 

 

Иван Тинков – предложението ще стои на сайта . Ще има време за дебати. 

 Скледващо предложение 

- Чл. 5 – да се до бавят следните алинеи 

- Ал. 1 – да се добавят телефони за връзка 

- Ал. 2 – разрешението за масови прояви се дава от кмета на общината и кметове на 

кметства. Организаторите са длъжни да осигурят охраната, почистването и спазването на 

обществения ред. 

 

Десислава Стоилова – пред нас няма Наредба и промени. Налага се да ви прекъсваме за да 

задаваме въпроси. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината -   предлагаме  всички масови мероприятия да се 

разрешават на пл. 9-ти септември.   

 

Росен Огнянов – може да се иска протестиране пред дадена институция. 

 

Иван Тинков -  Чл. 7 – сега гласи – мероприятията да се провеждат след издаденото 

разрешение от кмета 

 

Да се направи промяна н чл. 11 – забранява се поставянето на сергии, каравани и др.... 

 

Да се чете – забраняване са поставянето без необходимите разрешителни. 

 

Иван Борисов -  да се изчете бавно стария текст 

 

Ивелина Крумова -  чете стария текст и се сравнява с новия 

 

Иван Борисов – секретар на общината -  става дума за различни неща. Двете предложения могат 

да съществуват заедно. Да останат двата текста.  

 

Росен Огнянов – кмета не може да забрани стоки. 

Иван Тинков – да продължим 

 Т. 7 да се направи промяна в чл. 17 – да се добави ал. 2 – разрешителното за удължено работно 

време да се отнема със заповед на кмета на общината и кметовете на кметства при 
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- констатирани нарушения 

- с получаване мотивирано искане от Районно управление 

 Досегашния чл. 2 да стане чл. 3 

 

Т. 8 – по предложение на Г.Мирчев – промява в чл. 42 в Наредбата – забранява се повреждането, 

окастрянето на дървете без разрешително от кмета на общината.  Да сечете, повреждането, 

окастрянето, отсичането и извозването на дървета без разрешително от кмета и необходимите 

документи. Касае се извозването на дърветата. 

 

Т. 9 – да се направи промяна в чл. 42 т. 11 – паркирането и преминаването на МПС през зелени 

площи и тротоари .  

 

 

Росен Огнянов – ако пред дома си съм спрял на тротоара, който дори съм направил сам? 

 

Иван Борисов – секретар на общината -  много внимателно трябва де се гледат нещата. Твърде 

много хора касае. 

 

Иван Тинков – чл. 42 т. 11 – да се добавят т. 11а – паркирането в извън разрешеното за целта 

места или в нарушение 

- Паркирането на МПС които са повредени  

11-б -  преместване в срок 

- При неизпълнение да се издава заповед за преместване. За сметка на собственика. 

 

Иван Бъчваров -  зам.кмет на общината -  хубаво, Ще го премахнем , но къде ще го сложим.  С 

каква техника ще вдигнем камионите на тротоарите. 

Ние сме помолили за съдействие РУ за премахване камионите при бензиностанцията. Няма 

отзвук.  

 

Иван Тинков – цитирам предложенията на г-н Мирчев. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината - ние коментираме по предложенията. 

 

Иван Тинков – т. 3 –  

Т. 11 – към чл. 60 ал. 1 т. 3 -  да се добави в края чл.22 ал.4 от ЗМСМА – за повече юридическа 

издържаност. 

Към. Чл. 60 да се промени ал. 2 – за нарушение на чл. 49 т. 6  - спирането за престой и паркиране 

– да се чете при явно маловажни случаи 

Да се добави ал. 3 – конкретния размер на глобата 

 

 Расен Огнянов -  до колкото разбрах всичко това трябва да се качи за обсъждане на сайта.  

 

Мария Добревска –  зам.кмет на общината - предлагам да се размножат тези предложения. Да  се 

разгледат и обсъдят и на следваща сесия да се качва на сайта. 

 

 

Росен Огнянов – предлагам да прекратим разискванията 

 С 6 гласа „за” се прима 

Предложение да се гласува отлагане на разглеждането за м.май 

С 6 гласа „за” се отлага за следваща сесия. 

 

 

Виолета Младенова –  председател на ОбС - запознава присъстващите с получени писма 



11 

 

 

- Писмо от районна прокуратура – относно разкопаване  - отмяна на чл. 33 т.а 

 

Срок до  22.04. да се насрочи сесия.  

 

Иван Борисов -  секретар на общината -  този въпрос се повдига от всички прокуратури.  

Има списък с унифицирани услуги. В момента този списък отпадна но нещата се преместват в 

административен регистър. Тази услуга съществува и се прилага. 

В писмото не се различава подробност  - записано е след издадено разрешение за строителство.  

Разбираме така – улицата трябва да се разкопае защото трябва да се свърше обекта /електро, 

водопровод и т.н./ Значи гражданина има разрешение за строителство за извършване на 

дейността. Когато се разкопава улицата трябва да стане в подходящ момент. Изисква се 

съгласуване на дейността, да се възстанови щетата. Общините са разработили услугата така, че 

дори се внася депозит предварителен, който се връща след приключване и възстановяване на 

нещата. Според мен дори трябва да напишем писмо с възражение. Услугата е след издадено 

разрешение, а не вместо. Да не бързаме да отменяме, а да върнем отговор. 

Всички такси са регламентирани. 

 

Росен Огнянов – какво трябва да направим като ОбС. 

 

Иван Борисов – секретар на общината -  според мен трябва да напишем, че услугата е 

регламентирана в регистъра. Тя е след издаване разрешителното за строеж.  

 

Иван Бъчваров –  зам.кмет на общината - според мен трябва да се отговори на прокурора. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт -  ЗУТ казва ч 72 -/чете от закона/ 

 

Иван Тинков – да се отговори по някакъв начин. 

 

Виолета Младенова – писмо от Иваило Савов – относно помещение с.Ноевци. 

 

Десислава Стоилова – не може без търг на физическо лице. 

 

Виолета Младенова – писмо от МЗХ – искане за намаляване наемни цени за мери и пасища. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината - цените са одобрени от ОбС. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината  - за следващата комисия ще дойде представител на 

администрацията. 

 

 Поради приключване на дневния ред заседанието закрито. 
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