
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 Днес  14.07.2016г.от 15.00  часа в заседателната зала на  ОбС се провежда заседание на ПК 

към ОбС по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка 

дейност и спорт. 

 

Присъстват: Йорданка Ушашка, Росен Огнянов, Катя Йорданова и Виолета Младенова 

Отсъстват:  Добринка Дойчева и Станислав Велков 

От общинската  администрация присъстват:  Иван Бъчваров, Мария Добревска, Атанаска 

Варадинова, Гергана  Методиева, Маргарита Петкова, Милен Миленков, Иван Ковачев, Иван 

Борисов, Оля Малинова, Детелина Виденова и Милва Тренчева-Огнянова 

 

Предложен е следния проект за  
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

 

1.Докладна записка относно Заповед № АК-7 от 01.07.2016г. във връзка с преразглеждане на 

Решение № 183 от Протокол № 13 от проведено заседание на 16.06.2016г. 

2. Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци в Община Брезник. 

3. Докладна записка относно Упълномощаване на лице за процесуално представителство по 

административно дела №……, /2016 година,………………………………… по описа на 

Административен съд Перник. 

4. Докладна записка относно Становище по Бизнес план за развитие на дейността на ВИК 

операторите за регулаторен период 2017- 20121г. 

5.Молба  от Стоил Методиев Илиев за отпускане на финансова помощ за дърва за огрев. 

6. Обсъждане по предоставена информация от Кмета на община Брезник, относно издадена 

Заповед на Директор РИОСВ- Перник, касаеща прекратяване експлоатацията на общинско депо за 

твърди битови отпадъци гр. Брезник 

7. Обсъждане на предложен проект на методика за изчисляване на ТБО 

8. Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение   и 

степен на готовност. 

9. Информация за развитието на туризма и спорта в общината- стопанисване и използване на 

спортната база и задачите на обединен клуб „ Чорни- 2004 “ 

10. Други 

 

Виолета Младенова - Предлагам да започнем, само да допълним дневния ред с допълнителна 

докладна за отпускане на помощ на Радка Мирчева Михалкова от Долна Секирна и докладната за 

включване на НЧ „Просвещение 1870“ в общинския план за развитие на община Брезник за 

програмен период 2014-2020 г. 

 

Заседанието открито от Йорданка Ушашка – председател на комисията. 

 

Йорданка Ушашка - който е съгласен да гласуваме дневния ред с направените допълнения, 

моля да гласува. 

С 3  гласа „за“ се приема дневния ред. 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Заповед № АК-7 от 01.07.2016г. във връзка с 

преразглеждане на Решение № 183 от Протокол № 13 от проведено заседание на 16.06.2016г.  

Йорданка Ушашка - за концесията няма съгласувателни писма и не е определен срока 

Росен Огнянов – ще има ли нова процедура? 

Оля Малинова - Отменяме старото решение за да изпратим съгласувателни писма и определим 

срока на договора, концесионерът е един и остава.  

Йорданка Ушашка - гласуваме докладната, с 3 гласа „за“ докладната се допуска за разглеждане 

в ОбС 



 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци в Община Брезник.  

 

Атанаска Варадинова - Въвежда се нов данък таксиметров превоз на пътници. Границите са от 

300 -1000 лв. Ние  предлагаме минималното – 300 лв.  До момента нямаме регистрирани такива 

лица. Регистрират се в Държавна автомобилна инспекция и е необходимо разрешение от кмета на 

общината. 

Йорданка Ушашка - гласуваме докладната, с 3 гласа „за“ докладната се допуска за разглеждане 

в ОбС 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Упълномощаване на лице за процесуално 

представителство по административно дела №……, /2016 година,………………………………… по 

описа на Административен съд Перник. 

Виолета Младенова - Това е свързано с призовките, образувани са 11 дела. Трябва да 

упълномощим юридическо лице да ни представлява. Изразихме мнение на предишната комисия да 

упълномощим юриста на общината. Трябва да определим и възнаграждение. Минималното по 

наредбата е 250 лв. 

 Росен Огнянов - От решението по първото дело не може ли да си направим извод  и за 

останалите. Не са ли от еднакъв характер. Няма ли възможност да се оттегля иска. 

Това означава отделен  хонорар за всяко дело. 

Милен Миленков - има възможност да се оттегля иска, но делата са на често и докато излезе 

решението от първите ще са насрочени за гледане последните. 

Росен Огнянов – трябва да намерим начин да подсигурим парите. Какво показва практиката по 

тези дела. 

Милен Миленков – в едни общини възстановяват, в други не. 

Иван Борисов - ответната страна може да се предложи  по-висок хонорар. Винаги има риск 

Младенова - има ли вариант юриста да ни представлява без хонорар.  

Росен Огнянов - Поне от наша страна да не утежняваме много, да гласува така и без това ще 

бъде разглеждане в общ. съвет 

Йорданка Ушашка - да прекратим разискванията и гласуваме докладната, с 3 гласа „за“ 

докладната се допуска за разглеждане в ОбС 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Становище по Бизнес план за развитие на 

дейността на ВИК операторите за регулаторен период 2017- 2021г. 

 

Йорданка Ушашка - бизнес плана искате ли да го разглеждаме или да вземем решение. 

Гласуваме докладната, с 3 гласа „за“ докладната се допуска за разглеждане в ОбС 

 

ПЕТА ТОЧКА: Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на финансова помощ за дърва 

за огрев 

 

Милва Тренчева-Огнянова - Имате бюджет по този параграф 4000 лв., към 30.06.2016 са 

усвоени 3150 и остават 850 лв.  

Мария Добревска – предлагам да обсъдим и докладната за отпускане на помощ на Радка 

Мирчева Михалкова от Долна Секирна, която е с умствена изостаналост. Изгорял е покрива на 

къщата и покъщнината е унищожена. Кметът на Долна Секирна моли за поне 300 лв. за материали 

за покрива за да зимува тази жена. Трудът ще бъде доброволен на хора от селото. 

Росен Огнянов – предлагам да не разглеждаме молбата на Стоил, а да се обърне внимание на  

жената от Долна Секирна. Сумата за еднократни помощи свърши. Да се гласуват 300 лв. съгласен 

съм с това предложение 

Йорданка Ушашка - Гласуваме докладната, с 3 гласа „за“ докладната за Радка Мирчева 

Михалкова се допуска за разглеждане в ОбС, а за  Стоил Методиев Илиев не се допуска за 

разглеждане в ОбС 

 



ШЕСТА ТОЧКА:  Обсъждане по предоставена информация от Кмета на община Брезник, 

относно издадена Заповед на Директор РИОСВ- Перник, касаеща прекратяване експлоатацията на 

общинско депо за твърди битови отпадъци гр. Брезник. 

 Росен Огнянов - предлагам да се дебатират заедно с т.7, защото нещата са свързани. Как може 

да се противопоставим. В сдружението участва ли общината. Под каква форма участва. Сдружение 

от фирми които участват в обществена поръчка. В какво участваме. Имаме ли глас ние. Другите 

общини как реагират. 

Атанаска  Варадинова – има ли някаква  законова форма за реакция? 

Детелина Виденова – Има национален план за изграждане на регионални депа и никой няма да 

ни пита. 

Иван Борисов – трябва да оптимизираме количествата на боклука. 

Детелина Виденова – ние нямаме друг вариант. 

Иван Ковачев – аз още от 2012 г. се опитвам да кажа, че трябваше да има макар и малко 

увеличение и хората да усетят на таксата, да им се обяснява за да намалят изхвърлянето на 

отпадъците. Да се отделят зелените и строителни отпадъци от битовите. 

Атанаска  Варадинова – методиката още не е излезнала нормативно. Да есента ще излезе с 

предложение. Във вида в който се предлага  е много трудно да се въведе. НСОРБ предлага 20% да е 

увеличението първата година за да се намали тежестта за гражданите. Това да стане в рамките на 

няколко. Разходите за сметоизвозване до регионалното депо скачат с 300 %.  

Иван Борисов – сметта която караме до депото си има реални производители, който произвежда 

смет да плаща повече. Трябва да има реално измерване на индивидуалното количество смет. Тази 

методика да се появи на сайта да имаме време за реакция. 

Йорданка Ушашка – да гласуваме тази информация, с 3 гласа „за“ информацията се допуска за 

разглеждане в ОбС 

 

СЕДМА ТОЧКА: Обсъждане на предложен проект на методика за изчисляване на ТБО. 

Йорданка Ушашка – да гласуваме методиката, с 3 гласа „за“ се допуска за разглеждане в ОбС 

 

ОСМА ТОЧКА: Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното 

движение   и степен на готовност. 

Йорданка Ушашка – на предишната комисия получихме информация, че няма отворени мерки, 

по които да кандидатстваме. Да гласуваме информацията, с 3 гласа „за“ се допуска за разглеждане в 

ОбС 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Информация за развитието на туризма и спорта в общината - стопанисване 

и използване на спортната база и задачите на обединен клуб „ Чорни- 2004 “ 

 

Йорданка Ушашка – да гласуваме информацията, с 3 гласа „за“ се допуска за разглеждане в 

ОбС 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: докладна за включване на НЧ „Просвещение 1870“ в общинския план за 

развитие на община Брезник за програмен период 2014 - 2020 г. 

Йорданка Ушашка – да гласуваме докладната, с 3 гласа „за“ се допуска за разглеждане в ОбС. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито. 

 
К О М И С И Я: 

 

1. Йорданка Ушашка …………………….. 

2. Росен Огнянов …………………….. 

3. Катя Йорданова …………………….. 

 

 

Протоколист: ………………………….. 

/ М. Христова/ 


