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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

                                                                                     

 

 

П Р О Т О К О Л  
 

   Днес  10.10.2016г.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, Десислава Стоилова, Борислав Стоянов,Иван Тинков,Ивелина 

Крумова, Янка Хранова,  Ваньо Добринов, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

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

Борисов – секретар на общината,  Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, Милен 

Миленков – юрисконсулт, Детелина Виоденова – еколог, Любляна Петрова – специалист ОМП,  

Милва Огнянова – Тренчева – гл.счетоводител; Моника Банкова – специалист бюджет и ТРЗ,  

Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура , Иванка Михайлива – специалист  горско 

и селско стопанство към дирекция ОСПО, 

 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за 

средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г 

2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г 

и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г. 

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с 

общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник. 

4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини 

на територията на Община Брезник. 

5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. 

6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай 

7. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба на 

поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. "Равна 

шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен 

търг. 

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на 

поземлени имоти. 

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Режанци и сключване на договор за продажба. 

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Гигинци и сключване на договор за продажба 

11. Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински 

имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка. 

12. Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на чл. 

138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите. 

13. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор. 

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

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Петров Митов. 
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15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден Иванов Величков. 

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

гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Михалков Паунов. 

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

с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух Джуков Гьорев. 

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

с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян Гълъбов Петрунов. 

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

с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца Симонов Игнятов. 

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

с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Димитров Минков. 

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

с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Найден Тонев Йотов. 

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

с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Янков Паунов. 

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

с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Първан Алексов Зарев. 

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

с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Астаки Кръстев Герев. 

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

Красава   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Костов Малинов. 

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

с..Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на Петър Манчев Йотов. 

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

с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Стоянов Мутафов. 

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

с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Първан Иванов Гълъбов. 

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

с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Матеев Илиев. 

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

с.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на Търсина Маркова Мицева. 

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

Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на Милка -Тодор-Ангел-Асен 

М.Мицеви. 

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

Долна Секирна , с цел  възстановяването й на наследници на Гергин Евтимов Дойчинов. 

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

Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на Стоян Евтимов Соколов. 

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

с.Банище, с цел  възстановяването й на наследници на Серги Младенов Благоев. 

35. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на 

имот в землището на с.Конска. 

36. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на 

граждани, намиращи се в тежко социално положение. 

37. Други  

 

 

Заседанието открито от Росен Огнянов – председател на комисията 

 

 

По дневния ред: Росен Огнянов – уведомява за допълнително постъпили докладни:  

 



3 

 

- Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на имот в собственост на Община 

Брезник и сключване на договор с Тодор Стоянов и наследници на Тодор Янков за 

обосолбяване на достъп до новоиброзувания УПИ ХVI-060014 За кравеферма кв. 14 в с. 

Горни Романци. 

- Докладна записка  относно предложение за предоставяне безвъзмездно за стопанисване и 

управление на имот публична общинска собственост представляващ сграда за култура и 

изкуство „Читалище Просвещение 18790 гр. Брезник. 

 

Гласува се добавяне на докладните към дневния ред 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

Десислава Стоилова – предлагам т. 6 да стане точка 1 

 Гласува се 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината - предлагам след втора точка да бъде включена 

докладна записка за обществен съвет за социалните услуги. Тя трябва да върви паралелно със 

Стратегията. 

Другия вариант е да отпаднат докладните които ще се гледат в социална комисия 

докладните,които са предложени за тази комисия. 

 

Виолета Младенова – проектите за наредби трябва да минат през всички комисии. 

 

Гласува се добавяне на докладната за обществен съвет„ 

 Със 7 гласа „за“ се приема за разглеждане като точка четвърта 

 

Гласува се дневния ред с предложените изменения и допълнения 

Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за 

изясняване на случай 

Румен Борисов – извинявам се, че отнемем времето ви за лични неща, но искам да споделя, не 

само като бивше преподавател, но и като родител. Преди няколко години бях преподавател 

/музикален педагог/. В момента съм четвърти курс в Благоевград. Подадох документи в СУ – 

мястото беше обявено.  Не получих отговор от училището за назначаване на работа. Отговор се 

получи в бюро по труда – отказ по индивидуална преценка на работодателя. При провелия се 

конкурс освен моята молба нямаше друга. Освен моя случай имам наблюдение, че в момента 

имаше  и друг конкурси за други предмети. Единствено за музикален педагог се изискваше 

трудов стаж от 5 години. Съжалявам, дали е мое лично мнение или не, но тази година беше 

освободен от длъжност педагог по математика с 13 годишен стаж и беше назначен преподавател 

с химия.  Изпусна се специалист българик като Милка Ваклинова. 

 

Наталия Първанова – като ст.експерт образование и култура бих искала да взема отношение. 

Молбата на г-н Румен Александров  е до ОбС. Въпроса ми е поканена ли директорката на 

училището. Ние изслушваме само едната страна. По отношение на г-жа Ангелина Борисова – 

математика, без квалификация със завършено средно общообразователно училище. Няма 

документ, който да удостовери квалификацията й като учител. Представила е удостоверение за 

кандидатстване в технически университет. От тогава не е представен друг документ. Дванадесет 

години. Притесненията ми са за децата които  са били обучавани от такъв преподавател. 

Виолета Младенова – не намерих г-жа Вълова. Не беше в България. Да се съсредоточим към 

случая на Румен Борисов. 
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Румен Борисов – Нядявам се, че вие ще се срещнете с директора на СУ. Аз съм написал  до 

министерство на образованието.  Кадровата политика в училището е изцяло в ръцете на г-жа 

Вълова. 

 

Наталия Първанова – прав сте, че всеки трябва да си търси правата. Трябва да се обърнете към 

РУ на МОН , защото те представляват МОН. 

 

Десислава Стоилова – ние в кадровата политика на СУ не можем да се месим. Предполагам, че 

има правила по които се случват назначенията. Има разбира се субективен фактор. Според мен 

трябва да се назначават местни кадри. Предполагам, че ще дойде писмо от г-жа Вълова за 

заплащане на транспортните разходи на учителите извън града за длъжности, за които има 

местни кадри. Хубаво е да чуем и нейните мотиви. Трябва да защитаваме позициите на местните 

хора. След всяка следваща година вълната към Перник е по-голяма. 

 

Иван Борисов – секретар на общината 

Ние какво правим в момента. Разглеждаме образованието, молбата или какво. Подхода към 

случая трябва да бъде друг. Според мен директора е този, който провежда кадровата политика ин 

оси отговорността за успехите и неуспехите. Случая не е за  общински съвет. Ако е – трябва да 

има докладна от председателя да разгледаме психоклимата в СУ. Ако се случва нещо не добро 

ОбС има право да провери какво се случва. 

 

 

Румен Димитров – тук беше подадено мястото и в бюрото по труда. Регистриран съм там. 

Доколкото разбирам кадровата политика си е в училището. Исках да споделя с вас, какво мен ме 

притеснява.  Не планирах в началото да подавам документи, но точно начина по който се случват 

нещата  ме мотивира. 

 

Ваньо Добринов – искам да взема отношение, като върна малко назад нещата. Някои колеги са 

нови и не са им ясни някои неща. ОбС е орган, който трябва да разглежда проблемите. Две или 

три срещи в миналото сме правили по наболели проблеми в образованието. Това което казва 

Румен – сигурно нещо се случва, за да не бъде приет от директора на училището. Моето 

предложение е да направим среща с ръководството на училището. Да чуем техните проблеми. 

Ние не сме съдници, но не може да сме безразлични. 

Госпожа председателката да се свърже с директора на училището и да организира среща. Винаги 

на тези срещи , лично аз съм бил възмутен /от стола през тоалетните  до другите помещения/ от 

хигиена, от поведение на ученици. 

 

Мария Добревснка – явно последните 2-3години не сте ходил. 

 

Ваньо Добринов – отпуснахме пари за ремонт на тоалетни /имаше заключени тоалетни/. 

Тази молба дава повод за такова посещение. Решението по въпроса е съвсем друго. 

 

Мария Добревска – каквото и да се коментира тук, без присъствието на директора на училището 

не е коректно. Според Румен Александров в СУ се случва нещо негативно. Няма я отсрещната 

страна, да чуем мнението. 

 

Янка Хранова – този въпрос трябва да се реши от компетентните институции. Ние сега 

разглеждаме една молба. Дори да поканим г-жа Вълова, пак не можем да вземем отношение по 

въпроса. С цялото си уважение към Румен Борисов – ние не сме лицата, които можем да 

разрешим проблема. 

 

Ваньо Добринов – аз разделям нещата. На Румен молбата е едно. Посещението и изслушването 

на колектива е друго. 
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Росен Огнянов – да гласуваме прекратяване на дебатите 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват дебатите 

 

Гласува се предложението на Ваньо Добринов председателя на ОбС да организира среща с 

ръководството на СУ 

Със 7 гласа „за“ се приема 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на 

бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

към 30.06.2016г 

 

Милва Огнянова – Тренчева – приходите и разходите вървят нормално. С ваша помощ са 

осигурени и ЦНСТ и ОУ с.Ноевци. 

 

Десислава Стоилова – като гласувахме бюджета имаше заделени средства за ремонт на покрива 

на сградата на ОбС. 

 

Милва Огнянова – Тренчева – гл.счетоводител  -  процедурата върви. Вече са усвоени 2000 лв. за 

подготовката на ремонта.  

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината -  има проведена поръчка и сключен договор с фирма. 

Това е в ресора на Бъчваров. Той не може да присъства, защото има проверка от ДФ Земеделие. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска до ОбС 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 

периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г. 

 

Мария Добревска – зам.кмет -  стратегията е доста обемна като документ. След разработване на 

областна стратегия, всяка община беше длъжна да разработи общинска стратегия. Обхваща 

всички сфери на социални дейности. Тези които в момента се развиват и тези които би могла в 

бъдеще да развива. Приемната грижа ще премине като дейност в общината, като организация. В 

момента финансирането е по европейски проект. След 2018 год. ще бъде делегиран бюджет с 

организация от общината. 

Всяка година ОбС гласува годишен план за изпълнение на стратегията. 

 

Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура - по принцип април се гласува този план. 

Закъсня изготвянето на областната стратегия, затова го предлагаме сега. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска до сесия на ОбС. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно създаване  на обществен съвет 

 

Мария Добревска – този съвет се създава за контрол на изпълнението на Плана и стратегията. 

Вкючени са тези, които са участвали в разработването на общинската стратегия. Предлагаме да 

бъдат включени г-жа Танка Люмбарова и г-н Темелко Шарков – председатели на клубове. Вие 

ще предложите и общински съвет. 
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Росен Огнянов – записано е 11 души членове„ 

 

Мария Добревска – 9 души 

 

Ваньо Добринов – по отношение председателите на клубовете, предлагам да не се изписват 

имената. Ако има смяна на председателя трябва ли ново решение. 

 

Виолета Младенова – предлагам Йорданка Ушашка – председател на социална комисия.„ 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 

 Гласува се предложението на Виолета Младенова – г-жа Ушашка да бъде член на съвета. 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на докладната до ОБС 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и 

разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община 

Брезник. 

 

Наталия Първанова – от 2012 год. се опитваме да въведем тази Наредба във връзка с 

управлението на общинските спортни обекти. Обединения клуб в момента не може да поиска 

наем за съоръженията. Тази наредба е необходима, включително с таблиците, съдържащи 

наемите за различните съоръжения. 

 

Ваньо Добринов – къде ще отиват сумите от наеми 

 

Мария Добревска – в обединен спортен клуб за поддържане на базата. Клуба предоставя 

ежемесечни отчети. Всичко , което бъде събрано като наем и такса, ще бъде сложено в отчета и 

тези средства ще бъдат използвани за подобряване на материалната база.  Всички разбираме, че 

не малко средства се изискват за поддържане на базата. С тези средства поне малко ще 

подпомогнем. 

 

Ваньо Добринов – тази наредба не е внесена, защото ОбС и администрацията въобще не знаят 

какво се случва в залата. Защо стои затворена. Имаше идея събота и неделя да е отворено – 

децата да спортуват. Да привличаме хората. Как се е поддържала до сега откакто съществува. 

Това ще е основание да се иска наем и залата да стои затворена.  Ще бъде пречка децата да не 

могат да влизат. 

 

Мария Добревска – на деца пари не се искат и няма да се искат.  

 

Ваньо Добринов – Тази Наредба е от 2012г.Зная за нея. Не сме я приели за да не е заключена 

залата. Кой влиза в залата и на кого ще искаме наем. 

 

Мария Добревска – футболния отбор на Мещица иска да играят срещите си на нашия стадион. 

На какво основание ще вземем пари. 

 

Ваньо Добринов – колко трябва да плати този отбор  за да ползва стадиона 

 

Мария Добревска – футболното игрище се струва 50 лв., с които може да се валира стадиона. 

Спортна зала Чорни – 20 лв. Фитнес зала – 2 лв.  
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Гласува се прекратяване на разискванията. 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските 

детски градини на територията на Община Брезник. 

 

Мария Добревска  - зам.кмет – Закона ни задължава да приемем такава наредба, въпреки, че са 

две детските градини. Тежест би имало в големите градове, но ние сме длъжни да приемем. 

Съобразили сме я с нашите условия. 

 

 Гласува се допускане до ОбС 

 Със 6 гласа „за“ /Иван Тинков извън залата/ се допуска до сесия на ОбС 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно готовността на учебните заведения на 

територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. 

 

Наталия Първанова – дали сме тази информация. Направена е проверка за готовността на 

училищата още през август. Докладната е в резултат на констативния протокол от извършена 

проверка в училищата на територията на общината. 

Готовността на училищата в края на м.август беше добра. Всички документи и учебници бяха на 

лице. 

 

Ваньо Добринов – посочените тридесет деца в първи клас в колко паралелки са и колко 

завършват 11 клас 

 

Мария Добревска – две са паралелките в първи клас. 

 

Ваньо Добринов - Какво се случи след закриване на техникума? 

 

Мария Добревска – Две са паралелките в девети клас. 

 

Иван Тинков – може ли да бъде освободен от такса Румен Александров – който тренира децата в 

салона на СУ. 

Росен Огнянов – понеже разглеждаме вече друга точка остава да го предложите на сесията на 

ОбС. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска до сесия на ОбС 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие 

за продажба на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, 

ул. "Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на 

публичен търг. 
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Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО - няма какво допълнително да кажем. По решение 

на ОбС ще се организира търг 

 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг 

за продажба на поземлени имоти. 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  направена е оценка от лицензиран оценител. 

Молбата е за утвърждаване на оценката и обявяване на търг 

 

Росен Огнянов – да гласуваме допускане до сесия на ОбС – На сесията ще се определи и 

общинския съветник за участие в комисията„ 

 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

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

 

Оля Малинова –изготвена е оценка. Предлагам да вземете решение за продажба и ликвидиране 

на съсобственост. 

 

Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба 

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

 

Оля Малинова – случая е идентичен – изготвена е оценка. Предлагам да вземете решение за 

продажба и ликвидиране на съсобственост.  

 

Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно решение за ликвидиране на 

съсобственост върху общински имот в с. Гигинци, Община Брезник и утвърждаване на 

пазарна оценка. 

 

Оля Малинова –изготвена е оценка. Предлагам да вземете решение за продажба и ликвидиране 

на съсобственост.  

 

Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно привеждане на язовирите в 

съответствие с изискванията на чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите. 

 

Любляна Петрова – подробно е описано в докладната. Задължение на общината е да приведе 

язовирите в съответствие с изискванията. Трябваше да назначим оператор. Сключили сме 

договор с фирма. Предлагаме с анекси към договорите концесионерите да заплащат 80% от 

стойността разходвана от оператора. 
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Росен Огнянов – еднакви ли са концесионните вноски на всички. Те имат различни дейности 

 

Любляна Петрова – по закон всички язовири са еднакви. 

 

Росен Огнянов – да не се получи така, че да се откажат концесионерите. Всичко да остане в 

обшщината. 

 

Десислава Стоилова – не беше ли редно да се уведомят концесионерите. 

 

Любляна Петрова – уведомени са и не са намерили специалист.  

 

 Гласува се прекратяване на разискванията  

 С 6 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване срока на 

концесионен договор. 

 

Любляна Петрова – Заложено е концесионера в срок до една година от сключване на договора  да 

приведе язовира в съответствие със законовите норми. Не е изпълнено. Концесионера беше 

възложил проектиране. Към настоящия момент има представен проект. Внесен комплексен 

доклад, одобрен, издадено строително разрешение. Предстои реализиране на намерението му. 

Има намерение да кандидатства по европейски средства. Иска удължаване на срока, като 

категорично заявява, че ще започне реализиране  на задълженията си.  

 

Гласува се допускане до сесия на ОбС„ 

 С 6 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ докладната се допуска 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил 

Петров Митов. 

 Росен Огнянов – всички точки от тази до тридесет и пета точка  са с еднакъв характер. 

Предлагам да  дадем пет минути почивка, да   ги погледнем и ако някой има нещо по определена 

точка да каже и да гласуваме анблок за всички, като се изпишат в протокола по отделно. 

 

 Гласува се направеното предложение за гласуване анблок, с отделно изписване в 

протокола 

 С 6 гласа „за“  /Ваньо Добринов извън залата/ се приема предложението 

 Гласува се предложението всички тези докладни до т. 35 да бъдат допуснати до ОбС. 

 С 6 гласа „за“ се приема 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден 

Иванов Величков. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на  гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на 

Костадин Михалков Паунов. 
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С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на  с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух 

Джуков Гьорев. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на  с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян 

Гълъбов Петрунов. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

в землището на  с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца Симонов 

Игнятов. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с.Гоз  с цел възстановяването й на наследниците на Ангел 

Димитров Минков. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на 

Найден Тонев Йотов. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на 

Стоян Янков Паунов. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците 

на Първан Алексов Зарев. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Астаки 

Кръстев Герев. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с.. Красава   с цел възстановяването й на наследниците на 

Иван Костов Малинов. 
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С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с..Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на 

Петър Манчев Йотов. 

 

 

 

 

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

от ОПФ в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Иван 

Стоянов Мутафов. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на 

Първан Иванов Гълъбов. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Матеев 

Илиев. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИТЕДЕСЕТА И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на 

Търсина Маркова Мицева. 

 

 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с. Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на 

Милка -Тодор-Ангел-Асен М.Мицеви. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на с. Долна Секирна , с цел  възстановяването й на наследници на 

Гергин Евтимов Дойчинов. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с. Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на 

Стоян Евтимов Соколов. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 
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ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на с.Банище, с цел  възстановяването й на наследници на Серги 

Младенов Благоев. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно 

ползване от „ливада” в „нива” на имот в землището на с.Конска. 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  Закона дава право само 

собственика да подава заявление за промяна. Необходимо е решение на ОбС  за подаване на 

заявление. Ще има комисия от Общинска служба земеделие, областна администрация. Отиват на 

място и се установява как се използва нивата. През последните три години трябва да бъдат 

обработване. Ако не, ще останат ливади. Решението е необходимо подаване на заявление  за 

отпочване на процедура. 

 

Десислава Стоилова – масово се водят ливади, но се обработват като ниви. 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  ще има проверка за установяване. 

Решението е общинска служба земеделие 

 

 Гласува се допускане до ОбС на докладната 

 С 6 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ се допуска до сесия на ОбС. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнителни разходи за 

еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение. 

 

Милва Тренчева – Огнянова – усвоени са средствата, които са гласувани са отпускане на 

помощи. Има все още молби. 

В параграфа на ОбС за отпускане на средства има все още средства. 

Предлагаме от помощите за бебета да се отделят 1000 лв. Никой не може да каже колко ще са 

необходими. 

 

Десислава Стоилова – Предлагам да прекратим тази дейност. Всички да отиват в социалната 

дирекция по общия ред. Така се превръщаме в съдници. 

 

Мария Добревска – зам. кмет -  В общината има изработени правила и обикновено изискваме 

всички необходими документи и отпускаме само на много нуждаещи се.„ 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 6 гласа „за“ се пректратяват 

 Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се приема. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка  относно предложение за предоставяне 

безвъзмездно за стопанисване и управление на имот публична общинска собственост 

представляващ сграда за култура и изкуство „Читалище Просвещение 18790 гр. Брезник 

 

Мария Добревска – във връзка с кандидатстване на читалището за финансиране по проект. В 

последния момент ни поискаха договор за предоставяне на читалищното настоятелство за 
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ползване и стопанисване. Необходимо и наложително е. Не, че общината няма да помага, но за 

финансиране по проект е необходимо това предоставяне. 

 

Десислава Стоилова – Това значи ли, че от тук нататък общината няма да може да кандидатства 

като бенефициент. Само настоятелството 

 

Мария Добревска – да 

 

Десислава Стоилова – няма ли да бъде в конфликт на интереси председателя на читалището след 

като кмета е работодател. 

Мария Добревска – в случая тя е представител на неправителствена организация. Не мисля че ще 

има конфликт на интереси. 

 

Иван Тинков – не няма да има. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на 

имот в собственост на Община Брезник и сключване на договор с Тодор Стоянов и 

наследници на Тодор Янков за обосолбяване на достъп до новоиброзувания УПИ ХVI-

060014 За кравеферма кв. 14 в с. Горни Романци. 

 

Оля Малинова – има изградена ферма. Няма достъп до нея. Необходимо е изграждане на път. 

Наследниците даряват имота в полза на общината. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

С 6 гласа „ЗА“ се прекратяват 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

      С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 

                        К О М И С И Я: 

 

       1............................................./Росен Огнянов/ 

 

       2............................................/Десислава Стоилова/ 

 

       3............................................./Иван Тинков/ 

 

       4............................................./Ивелина Крумова/ 

 

       5............................................/Янка Хранова/ 

 

       6.........................................../Борислав Стоянов/ 

 

       7............................................./Ваньо Добринов/ 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/       


