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О Б Щ И Н С К И          С Ъ В Е Т  

  

 

П Р О Т О К О Л  

 

 Днес 17.05.2016г.  от  15.30  часа в заседателната  зала на ОбС – Брезник се провежда  

съвместно заседание  на постоянните  комисии  към ОбС. 

 

Присъстват: Ивелина Крумова,  Добринка Дойчева, Борислав Стоянов, Ваньо Добринов, Катя 

Йорданова, Станислав Велков, Десислава Стоилова, Йорданка Ушашка, Иван Тинков, Иван Ставрев, 

Росен Славчев,  както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Отсъстват: Янка Хранова 

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

Милен Миленков – юрисконсулт, Милва Огнянова – гл.счетоводител, Моника Банкова – 

ст.специалист бюджет и ТРЗ, Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура, Детелина 

Виденова – еколог, 

Присъстват управителите на общинските фирми:  Тодор Тодоров, Кръстинка Иванова, Юлия 

Тодорова – счетоводител „Брезник фарм” ЕООД,  както и директора на Общински исторически 

музей – Аниела Асенова 

Присъства още представител на РУ на МВР Брезник , г-н Калев 

Предложен е следния проект за  

 

   

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс и 

разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД 

Брезник 

2. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс и 

разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Брезник фарм“ ЕООД  

3. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане отчет за дейността на 

Общински исторически  музей- Брезник за периода от 01.08.2015г. до 31.05.2016г.   

4. Докладна записка от Кмета на общината относно: Намаление на заплащаната такса за 

ползване на детска млечна кухня 

5. Докладна записка от Кмета на общината относно: Осигуряване на допълнителни средства 

на читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник във връзка с предписание на Районна 

служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ 

6. Доклад от председателите на читалищата за осъществените  дейности в изпълнение на 

програмата по чл.26 от Закона за читалищата и за изразходваните от бюджета средства 

през предходната година. 

7. Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение Наредба №1 на ОбС 

Брезник 

8. Информация за сключените концесионни договори. 

9. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината. 

10. Други 

 

 

Виолета Младенова – уведомява присъстващите за допълнително постъпили докладни записки 

 

- Докладна записка относно определяне възнаграждението на външни експерти за участие в 

заседания на ОЕСУТ 

- Докладна записка относно писмо на областен управител за връщане на решения на ОбС 
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- Докладна записка относно поправка на техническа грешка 

 

Иван Бъчваров – общинската администрация оттегля докладна записка с изх. № 6100-168 

 

Дессилава Стоилова – ние трябва да вземем решение независимо  дали кмета вняся или не 

докладна. Вие г-жо Младенова трябва да внесета докладна до сесията. 

 

Виолета Младенова – едното върнато решение е поради техническа грешка /обърнати цифри в 

изписването на чл.от закона/ 

 

След като администрацията оттегля докладната си трябва да разгледаме заповедта на областния 

управител. 

- Заповед № АК 5/2016г на областен управител за ново разглеждане на решенията 

 

Предлага отчетите от читалищата да се разглеждат без информация за разходваните средства. 

 

Гласува се предложението предсадателстващ на комисията да бъде Иван Тинков – председател на 

правна комисия. 

Гласува се допълнителните докладни да бъдат разгледани в комисията. 

С 11 гласа „за” се приема дневния ред 

 

Иван Тинков – предлагам да разгледаме т. 7 като т. 1 – да освободим представителя на РУ. 

 С 11 гласа „за” се приема 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение 

Наредба №1 на ОбС Брезник 

 

Г-н Калев – през периода 128 задържани чужденци . 4 задържани лица за нелегален превоз. Иззети 4 

МПС.  

През отчетния период по ЗДП има регистрирани 32 ПТП с 2 убити и 4 ранени. Броя на съставените 

актове за 364. 128 фиша. Ежеседмично се провеждат специализирани полицейски операции. 

За отчетния период в РУ Брезник са регистрирани 178 заявителски материали  спрямо 170 за 

миналата година. 

Относно разкриваемостта на престъпленията – разкрити 70 бр. 53,3%. Установени са 85 лица 

привлечени като обвиняеми като извършители на престъпленията. Едно  икономическо престъпление 

с оброзувано производство. 

През периода са разкрити няколко престъпления с широк обществен отзвук. В с.Кошарево бяха 

засечени и задържани извършителите на убийство,  благодарение на бързата реакция. Разкрит е 

палеж на автомобил. Разкрито е незаконно отнето превозно средство. Бяха установени лица, 

извършили кражби на вещи. Част от вещите бяха върнати на пострадалите. Имаше установени 

кражби на батерии на Теленор, лицата са установени. 

Гражданите своевременно подават сигнали за съмнителни автомобили с доста хора в тях. 

Доста обстоен е анализа.  Общия брой досъдебни производства е 177 бр. срещу 176 за миналата 

година. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 11 гласа „за” се прекратява 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен 

отчет, баланс и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество 

„Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 
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Десислава Стоилова – в дневния ред е записано приемане отчет, баланс и разпределение на 

печалбата. Няма предложение в докладната. 

Към г-н Тодоров – има ли ВиК ООД задължения към дружеството. 

 

Тодор Тодоров – да има 200 х.лв. неразплатени. 

Преведоха в един момент някакви средства, благодарение на които успяхме да извършим някакви 

дейности. 

120х.куб. на месец е действителния разход. Харчи се повече от водопровод Секирна. 

 

Десислава Стоилова – смятате ли отново да наложите запор на ВиК. 

 

Тодор Тодоров – дори имаме писмо, че дължим 1000лв. на ВиК. 

 Плащат фактурите отзад напред. Ясно е че изчакват да мине давност. Възможно е да 

предприемем действия за запор на сметките.  

 

Ваньо Добринов – предлагам да вземем решение във връзка с отчета, че при разглеждането на отчета 

е установено задължение на ВиК към „Водоснабдяване” и че ще предприемем действия към запор на 

сметките. Управителя трябва да изпълни решението. 

 

 Янка Хранова се присъединява към заседанито. Стават 12 присъстващите членове на комисии. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 11 гласа „за”  1 въздържал се /Б.Стоянов/ -  се прекратяват 

 

 Гласува се предложението на г-н Добринов 

 С 11 ГЛАСА „ЗА” 1 възържал се  /Б.Стоянов/ – се приема 

 

Иван Ставрев – трябва да вземем решение за резпределението на печалбата. Всяка година вземаме 

решение. 

 

Тодор Тодоров – Посочените суми са натрупани от предходни години. 

 

Десислава Стоилова – Става въпрос, че ние технически трябва да вземем решение. 

 

Иван Ставрев – ние трябва да разрешим вие да похарчите средствата. Нека някой специалист да каже 

има ли реална печалба дружеството. 

 

Ваньо Добринов – нека не се връщаме към стари години, когато печалбите на дружеството отиват 

само за заплати. 

 

Тодор Тодоров – може да дойдете да видите какво е направено във фирмата. Всичко сме правили 

само с наши сили.  

 

Десислава Стоилова – Точно за това ОбС трябва да вземе мерки и да се вземат решение. Необходим е 

диалог между нас и вас. Желанието ни е да ви помагаме. Да не сте на загуба. Водата да се заплаща 

навреме. 

 

Росен Огнянов – задължението на ВиК Перник отразено ли е в отчета. 

 

Тодор Тодоров – да. Загубата идва от цената на водата и малкия разход. В сравнение, че се харчеше 

120 х. кубика вода. Сега се харчат 52лв. 
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Иван Борисов – трябва да има решение по отношение на печалбата. Може да се запише, че няма 

разпределение на печалба поради загуба. 

 

Десислава Стоилова – да уточним за погасителния план, трябва ли да бъде предоставен на ОбС. 

 

Иван Ставрев – трябва да бъдем много внимателни. Едно спиране на сметките на ВиК може да 

блокира дейността на клон Брезник. 

 

Десислва Стоилова – винаги сме поставени пред свършен факт. ВиК си прави каквото иска. 

 

Иван Бъчваров – В момента няма управител на ВиК клон Брезник. 

 

Десислава Стоилова – да упълномощим г-жа Младенова да се поинтересува кой е управителя на клон 

Брезник. 

 Предлагам към решението 

- Приема отчета на дружеството 

- ОбС не разпределя печалба поради финансова загуба 

- Погасителния план да бъде предоставен на ОбС. 

Гласува се предложението 

С 11 гласа „за” 1 въздържал се /Б.Стоянов/ се приема 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен 

отчет, баланс и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Брезник фарм“ 

ЕООД 

 

Десислава Стоилова – по отношение формиране цената на лекарствата. Населението непрекъснато се 

обръща към нас с мнение, че цената на лекарствата в общинската аптека е много по-висока. Има ли 

опция за намаляване на цената. 

 

Кръстинка Иванова – ние не продаваме над предела. За да можеш да ги намалиш трябва да имаш 

възможност. 

 

Десислава Стоилова – като цяло населението е недоволно. 

 

Кръстинка Иванова – при нас не е върнат човек да не си получи лекарство. Както го получаваме така 

го продаваме. Една голяма част от лекарствата. 

Имаме малка отстъпка от цените, но тя е незначителна. Не е възможно намаляване на цената. 

В аптеката има нощно повикване. Това също се заплаща на персонала.  

Когато купуваш от складовете на едро получаваш отстъпки. Ние нямаме възможост за зареждане на 

големи количества.  

 

Иван Борисов – обявено ли е повикването след работното време 

 

Кръстинка Иванова – обявено е на работното време. По всяко време можеш да повикаш дежурен. 

 

Гласува се прекратяване на дебатите. 

С 12 гласа „за” се прекратява 

 

Десислава Стоилова – тук също трябва да вземем решение за разпределяне на печалбата. 

 

Иван Ставрев – да остане печалбата в полза на дружеството. 

Ваньо Добринов – да бъдат за повишаване на заплатите /за премии/ 



5 

 

Гласува се предложението на г-н Добринов 

С 2 гласа „за” и 10 против не се приема 

 

Ваньо Добринов – предлагам дивидента да бъде преведен в общината за млечната кухня. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 12 гласа „за” се прекратяват 

 

Иван Борисов – гласувайте колко процента от печалбата да се преведе на общината. 

 

 Гласува се допускане до сесия, като до тогава се уточни параграфа по който трябва да се 

преведат средствата. 

 С 11 гласа „за” 1 въздържал се /Росен Огнянов/ се приема 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане отчет за 

дейността на Общински исторически  музей- Брезник за периода от 01.08.2015г. до 31.05.2016г.   

 

Янка Хранова – г-жа Асенова е един сериозен директор. Вече всеки знае че има музей. Правят се 

много сбирки, изложби… 

 

Иван Тинков – споделям мнението 

 

Иван Ставрев – не приемам това, че в Брезник не се знае че има музей. 

 

Янка Хранова – искам да кажа, че вече има посещаемост. 

 

Десислава Стоилова – да се изчисти проекта за решение, че отчета е до  1 май 

 По отношение използването на сградата на бившето ДНА. Има ли възможности вече за 

преместване. 

 

Иван Бъчваров – първо трябва да се направи ремонт на сградата. Покрива тече.  След ремонта ще 

може да се пренесе музея. Сградата е предоставена за музей. 

 

Аниела Асенова – има чудесна изложба дърворезба. На 21 има нощ на музеите.  Събота е. Посветили 

сме го на 120 години образование в Брезник. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 12 гласа „За” се прекратяват 

 Гласува се допускане до ОбС 

 С 12 гласа „за” се допуска 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Намаление на заплащаната 

такса за ползване на детска млечна кухня 

 

Ваньо Добринов – Предлагам да бъде един лев. 

 

Иван Ставрев – нека последователно да намаляваме. 

 

Моника Банкова – не може ли плавно да намаляваме. Сега нашето предложение е за 1,50 лв. 

 

Иван Борисов – ще се появи недостиг в сметката. 
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Росен Огнянов – да се съобразим с администрацията 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за” се прекратяват 

 

 

 Гласува се предложението на В.Добринов – за 1,00 лв. 

 С 1 гласа „за” не се приема 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 12 гласа „ЗА” се приема 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Осигуряване на 

допълнителни средства на читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник във връзка с 

предписание на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ 

 

Моника Банкова – постъпила е докладна от читалището по предписание на пожарната.  

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 12 гласа „за” се приема 

 Гласува се допускане до ОбС 

 С 12 гласа „за” се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Доклад от председателите на читалищата за осъществените  дейности в 

изпълнение на програмата по чл.26 от Закона за читалищата.  

 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за” се приема 

  

ОСМА ТОЧКА: Информация за сключените концесионни договори. 

 

 Десислава Стоилова освободена от заседанието. Остават 11 членове на комисиите. 

 

Иван Бъчваров – не сме записали концесията на превозвач. Процедурата е в ход. Все още не е избран 

изпълнител. Мога предварително да кажа, че няма да е досегашния превозвач. 

 

Иван Ставрев – сравнява концесионната вноска на язовир Слаковци и язовир Завала. 

 

Иван Бъчваров – това е по предложеие на самия концесионер. Той сам е определил вноската си. Това 

беше най-високата предложена вноска. 

 

Ваньо Добринов – какво става с язовир Красава 

 

Иван Бъчваров – чакаме съгласувателните писма от институциите. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите. 

 С 11 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за” се допускат 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината. 
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Иван Бъчваров – Само да кажа, че трябва да се уточнява пътната инфраструктура /общината, града, 

какво точно трябва да се описва/ 

 

Росен Огнянов – трябва да формулираме решение по информацията и по предходната точка. 

 

Иван Ставрев – трябва да приемем за сведение.  

 

 Гласува се предложението на Росен Огнянов 

 С 11 гласа „за” се приема 

 Гласува се допускане на докладната  до ОбС 

 С 11 гласа „за” се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне възнаграждението на външни 

експерти за участие в заседания на ОЕСУТ 

 

Иван Ставрев – подкрепям предложението от докладната 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 11 гласа „за” се допуска 

 

ЕДИНАДЕСАТА ТОЧКА: Докладна записка относно поправка на техническа грешка 

 

Иван Ставрев – ясно е че е техническа грешка. Така изписано изменя съдържанието.  

 

Иван Тинков – предлагам докладната да се допусне до сесия и де се вземе коретно решение 

 С 11 гласа „за” се допуска 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Заповед № АК 5/2016г на областен управител за ново разглеждане 

на решенията 

 

Милен Миленков – юрисконсулт – Заповедта на областния управител е мотивирана и отговаря на 

законовите изисквания, които са свързани с така нареченета незаконосъобразност на решенията, 

приети от ОбС. Какво имаше предвид общината – оттегляме докладната не поради друго, а защото 

считаме че не е целесъобразна. Считаме че ще бъдат накърнени правата на хората, които подавайки 

заявление за възстановяване на собственост. Веднаж Общинската служба е признала правото им да 

възстанови. След като трябва да се финализират нещата вече има проблемз със Закона за общинската 

собственост . Областния управител казва, че ЗОС е специален и детронира Закона за собствеността и 

ползване на  земеделските земи.    

Няма еднозначна практика. Има съдилища, които отменят решения на ОбС поради това че мерите и 

пасищата са публична собственост. Единствения закон за възстановяване е ЗСПЗЗ. Според мен 

правата на хората трябва да се защитават. 

 

Иван Борисов – не е отчетено в ЗОС, че е имало и частни мери и пасища. Сега всичко влиза като 

държавна собстевност. По-добре потвърдете решението си, и нека съда да решава. 

 

Милен Миленков – тези земи са предадени на общината като земи по чл. 19. Това е нещо, коте е само 

за стопанисване. Тя може да го придобие след като всичко се възстанови на хората. 

 

Иван Ставрев – доста умувам по този въпрос. Питам – Февруари сме взели решение. Имали ли сме 

право да запишем че ОбС може да променя решението си. 
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Виолета Младенова – лошото е, че областна администрация говори за нас като за порочна практика. 

/чете част от заповедта на областен управител/ 

 

 Гласува се допускането на точката до дневен ред на ОбС. 

 С 11 гласа „за” се приема. 

 

 

 Поради  изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ К О М И С И И: 

 

 

    1…………………….. 

  

 


