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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 14.06.2016г. от 15.00  часа в заседателната зала на ОбС – Брезник  се провежда 

заседание  на ПК по нормативна уредба , законност и обществен ред към ОбС. 

 

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

Ставрев, Ивелина Крумова, Янка Хранова, както и Виолета Младенова – председател на 

ОбС. 

 

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

зам.кмет, Милва Огнянова – гл.счетоводител, Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ Детелина Виденова – специалист ТСУ и 

ЕИ, Милен Миленков – юрисконсулт, Наталия Първанова – ст.експерт образование и 

култура, Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Лилия Чернева – експерт ТСУ и ЕИ, 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС 

 

Предложен е следния проект за  

 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

 

1. Докладна записка от Председателят на Постоянната комисия по нормативна 

уредба, законност и обществен ред относно: Изменение и допълнение на Наредба 

№1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията и 

безопасността на движението на територията на община Брезник 

2. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 2014- 2020г. на 

община Брезник за 2015г. 

3. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Покана за Общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Перник 

4. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Утвърждаване на концесионер 

по проведена процедура по предоставяне на концесия с предмет: Предоставяне на 

услуга за обществен превоз на пътници по зададени параметри от утвърдените 

общинска и областна транспортни схеми 

5. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Утвърждаване на оценки за 

продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба 

6. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Закупуване и монтиране на 

табела, обозначаваща институцията- Общински съвет Брезник 

7. Информация от Кмета на общината относно: Подготовката и провеждането на 

„Граовски събор Видовден“ 2016г. 

8. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Удостояване със званиено 

„Почетен гражданин на град Брезник“ 

9. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Удостояване със званиено 

„Почетен гражданин на град Брезник“ 

10. Други 

 

 

Виолета Младенова – председател на ОбС предлага да бъдат внесени в комисията 

допълнително: 

- Докладна записка относно концесионер язовир Красава мах. Банкова 

- Утвърждаване оценки на имот с.Ноевци 
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- Докладна записка относно допълване на списъка с мери и ливади за отдаване под 

наем 

- Докладна записка относно отмяна на решение 100 на ОбС и вземане на ново решение  

 

Виолета Младенова – уведомява за получени писма /от кмета на общината – за 

кореспонденция с ВиК за асфалтиране на улици, посмо на жители на с.Сопица за 

изграждане на неравности по пътя, жалба от Пътнически превози Перник и отговор на 

общинска администрация/ 

 

Иван Тинков – председателя на комисията открива заседанието 

 Гласува се да бъдат внесени допълнителните докладни към дневния ред 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълненията 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на Постоянната комисия по 

нормативна уредба, законност и обществен ред относно: Изменение и допълнение на 

Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията 

и безопасността на движението на територията на община Брезник 

 

Иван Тинков – вчера  на икономическа комисия се разгледа докладната. Имаше коментари. 

Ще зачета част от докладната. Тя е плод на усилена дейност на поне пет срещи, с участието 

на колеги от РУ на МВР и противопожарна безопасност. Техните основни предложения са 

записани и качени на сайта. Вчера имаше спорове по текстовете. Идеята на колегите е да 

има повече публичност и база за превенция на тяхната дейност. 

Предлагам да бъде гласувана докладната в пълния й вид. Да бъде допусната до заседание на 

ОбС. 

 

Иван Бъчваров – зам. кмет -  ние поддържаме тезата, че частта за противопожарната ще 

утежни Наредбата. Всяко нещо води до своите последствия. 

 

Иван Тинков – може ли да конкретизирате 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  например на база тези промени общината трябва да пише 

повече доклади. Още за репатриране на автомобилите. Общината няма необходимия ресурс. 

Как  противопожарната служба ще задължи гражданите на общината да приведат 

отоплителните си уреди в изправност. 

 

Иван Тинков – за репатриране на автомобилите е отделен член. 

 

Мария Добревска – зам.кмет - Основно за контрол и санкции е вменена наредбата на 

общинска администрация. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  във връзка със Сирните заговезни когато се палят гуми имаше 

получено обаждане, че кмета трябва да издаде заповед за забрана. Това е включено в 

Наредбата. Мнението на администрацията е, че се утежнява наредбата 

 

Иван Тинков – през годините органите на МВР и пожарна са си вършили работата много 

добре съвместно с администрацията. 

 

Мария Добревска – основен ангажимент е на общината. Не се разрешава складирането на 

лесно запалими вещества в помещенията. Кой ще отива в домовете да проверява. 
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Иван Тинков – има ли написани актове за репатрирани автомобили на улицата. 

 

Иван Бъчваров – имам уверението на органите на КАТ, че ще разрешат проблема с 

паркираните автомобили на път 63. Никакви реакции. 

 

Янка Хранова – Вчера много обстойно разгледахме точката. Направихме корекции. 

Трябваше да ги докладвате. 

Защо трябва да се пишат доклади и да се отнема време. Предлагам т. 11б да отпадне. Да 

остане в стария вид  

Цялата глава за противопожарната охрана да отпадне. 

В чл. 5 т. 3 да се допълни и на гражданите 

 

 Гласува се предложенето на г-жа Хранова 

С 6 гласа „за“ и 1 въздържал се /Иван Тинков/ – предложението се приема 

 Гласува се докладната записка да се допусне до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска„ 

 

Виолета Младенова – де се изготви проекта за решение 

Иван Тинков – ще направим корекциите 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 2014- 2020г. на община 

Брезник за 2015г. 

 

Лилия Чернева – експерт ТСУ и ЕИ -  Кмета на общината организира наблюдение по 

изпълнение на Общинския план. На база това се внася този доклад 

 

Виолета Младенова – уточнява основанието  чл. 21 т. 12 

 

 Гласува се докладната да се внесе в ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Покана за Общо 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Перник 

 

Виолета Младенова -  Трябва да вземем решение и упълномощим представител на 

общината. Предложила съм кмета на общината и проект за решение в пет точки. 

 

 Гласува се точката да бъде допусната до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  

Утвърждаване на концесионер по проведена процедура по предоставяне на концесия с 

предмет: Предоставяне на услуга за обществен превоз на пътници по зададени 

параметри от утвърдените общинска и областна транспортни схеми 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО 

 Проведена е процедурата. Имало е един кандидат. Документите са  били редовни.  

Предлагаме да бъде сключен договор с кандидата 

 

 Гласува се докладната да бъде внесена вОбС 

 Със 7 гласа „за“ се приема 
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ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Утвърждаване на 

оценки за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за 

продажба 

 

Иван Тинков – вчера стана ясно, че тук трябва да разгледаме двете докладни. Става въпрос 

за придаваеми места в с. Ноевци. Не бяха посочени иманата в докладните. 

 

 Гласува се да се включи и втората докладна за разглеждане 

 Със 7 гласа „за” се приема разглеждането на двете докладни за придаваеми места в 

с.Ноевци. 

   

Оля Малинова –  директор на дирекция ОСПО  - Едната докладна е с Катя Стефанова,  

Със 7 гласа „за“ се допусне в дневния ред на ОбС 

другата  докладна за Симеон Верманов  

Със 7 гласа „за“ се допусне в дневния ред на ОбС 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Закупуване и 

монтиране на табела, обозначаваща институцията - Общински съвет Брезник 

 

Виолета Младенова  - вчера на комисията беше отложена докладната. Трябваше всички 

съветници да се запознаят с проекта за табелата 

 

Иван Ставрев – ОбС е институция на високо ниво. Трябва да има надпис. Няма нарушение, 

че е поръчана и ще бъде готова до Видовден.  

 

Мария Добревска –  зам. Кмет - неоходимо е становище на гл.архикекта. 

 

Иван Ставрев – точно ли е премерено разстоянието и мястото на табелата. 

 

Янка Хранова – предлагам да бъде допусната до ОбС и там всеки да си каже мнението. 

 

Бойко Атанасов – нищо не пречи да се съгласува с архитекта утре. Прокуратурата имаше 

забележки и по поставени не на място табели. 

 

 Гласува се предложението на Янка Хранова за допускане до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

СЕДМА ТОЧКА: Информация от Кмета на общината относно: Подготовката и 

провеждането на „Граовски събор Видовден“ 2016г. 

 

Виолета Младенова – вчера на комисиите се взе решение информацията да бъде разгледана 

само в комисии и да не се допуска до сесията на ОбС. 

 

 Гласува се приемането за сведение на информацията без да се включва на сесия на 

ОбС 

 Със 7 гласа „ЗА“ предложението се приема 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Удостояване със 

званиено „Почетен гражданин на град Брезник“ 

 

Иван Тинков – доколкото съм запознат става въпрос за д-р Калоян Димитров. 
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Иван Ставрев – подкрепям предложението  за д-р Димитров. Клуба на пенсионерите също 

го  е предложил. Поздравявам кмета, че се е досетил за този човек. Всички познаваме и баща 

му д-р Димитров. От дете Калоян е в операционната. 

  

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Удостояване 

със званиено „Почетен гражданин на град Брезник“ 

 

Виолета Младенова – направила съм тази докладна във връзка с предложенията постъпили в 

ОбС. Едното е от клуба на пенсионера за д-р Димитров. Другото е от Иван Тинков за 

волейболиста Светослав Гоцев. 

Първата /икономическа комисия/ прие двете предложения. Социална комисия изрази 

мнение, че е доста млад Светослав. Прие се и предложение от социална комисия почетния 

гражданин да бъде един. 

 

Янка Хранова – наистина това момче е младо, с корени от Брезник. Допринася за развитието 

на спорта. Твърде млад е според мен. Предлагам тази докладна да се оттегли. 

 

Иван Ставрев – 2002год започнаха удостояванията с почетен гражданин на Брезник. От  

тогава до днес винаги сме удостоявали хора на добра, пределна възраст. Предложенията за 

тези двама души е напълно уместно защото сме длъжни да се обърнем към младите хора в 

града. През 1994г всички футболисти бяха удостоени като почетни граждани на градовете. 

Заедно със Светослав Гоцев и другите 12 които се картотекират за такива първенства имат 

трети и четвърти места. Това е едно уважение към младите хора. Всеки който има 

отношение към спорта и младостта ще бъде удовлетворен. Той е един скромен човек. 

Никога не показва положението си. 

Мисля, че ако удостоим Светослав Гоцев с „почетен гражданин на Брезник” няма да 

нарушим закон или правилник. Морала ни също няма да пострада. 

Дали скоро ще имаме друг спортист толкова години в националния отбор. 

 

МарияДобревска – зам.кмет -  Съпоставете това, което е направил д-р Димитров и това 

което е направил или прави Светослав Гоцев. На него това му е професията. 

 

Иван Бъчваров – зам. Кмет -  администрацията няма нищо против Светослав Гоцев, но 

според нас ще се обезличи званието „Почетен гражданин“. Вие г-н Ставрев помните, че г-жа 

Златка Стратиева отказва. 

 

Иван Ставрев – Ние имаме от всички сфери почетни граждани. 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се да отпадне от дневния ред докладната записка 

 С 5 гласа „за“ и 2 против – точката отпада от дневния ред 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно концесия за язовир Красава 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  На първо място е класирана фирма „Бари“. 

 

Иван Бъчваров – зам. Кмет -  отговаряме на въпроса на г-н Ставрев за разликите в 

концесионните вноски. Кандидатите сами посочват концесионните вноски. 
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Иван Ставрев – тези, които досега работеха там, ще останат ли? 

 

Оля Малинова – това не можем да кажем. Фирмата, която спечели е БАРИ 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията„ 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване списъка с мери и 

пасища„ 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОБС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно отмяна на решение № 100 

на ОбС и вземане на ново решение за отдаване на помещение под наем 

 

Виолета Младенова – Проведох разговори с Асоциацията и с кмета на общината. Постигна 

се съгласие да бъде предоставено помещение във ветиринарната лечебница. Изготвен е 

проект за решение. Предлагаме да се допълни само в т. 2 за срок от три години. 

 

Иван Ставрев – Бях убеден, че това не трябва да става.  Направихме грешка и трябва да се 

извиним на хората. Трябва да разделим решенията. Да отменим едното и след това да 

вземем ново решение за отдаване на помещението„ 

 

 Гласува се предложението да се раздели решенията 

 Със 7 гласа „за“ предложението се приема. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за”  се допуска. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито. 

 

 

 

 

     К О М И С И Я: 
 

    1……………………/Иван Тинков/ 

 

    2……………………./Йорданка Ушашка/ 

 

    3............................../ Катя Йорданова / 

 

    4............................../Добринка Дойчева/ 

 

    5............................./ Иван Ставрев / 

 

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

 

    7............................./ Янка Хранова / 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

   /Л Любомирова/  


