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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  11.10.2016г. от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС  се провежда   заседание  на 

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

 

Присъстват: Иван Ставрев, Иван Тинков, Катя Йорданова, Добринка Дойчева, Ивелина Крумова, 

както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъстват: Янка Хранова и Йорданка Ушашка 

 

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

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

ОСПО,  Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура,  Лилия Чернева – експерт ТСУ и 

ЕИ 

 

Присъстват още – Емилия Вълова – директор на СУ „Васил Левски“ и Румен Борисов – подал 

жалба до ОбС. 

 

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 създаване на Обществен съвет. 

8. 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. 

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

поземлени имоти. 

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

с.Режанци и сключване на договор за продажба. 

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

с.Гигинци и сключване на договор за продажба 

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

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

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

138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите. 
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14. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор. 

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

имот в землището на с.Конска. 

16. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на 

граждани, намиращи се в тежко социално положение. 

17. Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ 

18. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ 

19. Други 

 

 Заседанието открито от Иван Тинков – председател на комисията. 

 

По дневния ред 

Иван Тинков – предлага да бъдат включени допълнително постъпилите докладни: 

 

- 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. 

 

 

- 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 

обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХVI-060014 За кравеферма кв. 14 в с. 

Горни Романци. 

 

Иван Тинков – предлага да бъде изместена точка шеста, като точка първа 

 

 Гласува се дневния ред с предложените допълнения и изменения 

 С 5 гласа „за“ е приет 

 

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

изясняване на случай 

 

Румен Александров – бивш преподавател съм в СУ. Напуснах за да продължа образованието си  

Тази година подадох документи за вакантно място за почти цял норматив. Беше ми отказано 

дори без да ми каже някой защо. Не съм наказван, не съм порицаван, Подадох документи в бюро 

по труда от където получих отговор че отказа е по индивидуална преценка на работодателя.  Тази 

преценка е, че аз не съм достоен за работа в училище. Госпожа Вълова е тук. 

 

Емилия Вълова – директор на СУ „Васил Левски“ 

 Изумена съм от това, което се случва. Хората правят каквото могат и каквото знаят за да 

защитават правата си. Такава драматизация чувам. Такава инпровизация: „Не съм желан в 

колектива…“ Господин Александров, не Ви прави чест да говорите за химия, за математика. 

Махленски истории . Когато станете ръководител ще носите отговорност за действията си.„ 

Румен Александров е назначен през 2012г по времето на г-жа Дженкова, на временен трудов 

договор защото няма квалификация „учител“. Три години е изпълнявал преподавателска норма, 

освен това му е възлагане допълнителна дейност за работа с ученици, да задоволяваме 

интересите на децата, да има имидж училището. Извънкласната работа е заплащана 

допълнително. Часовете бяха определени в сряда. Случвало се е да не е в стаята. Да говори по 

телефона.  Да остават децата сами. Хаос в стаята. Да – не е наказван, сега оценявам като моя 

грешка.  

Това е предисторията. Включи се в годишнината на училището с няколко фалшиво пеещи деца, 

подбрани от 300 ученика. 



3 

 

За работата на Нина Димитрова – всички които сте били на патронния празник, на Видовден – 

няма какво да се говори, но за трите години когато Румен Александров беше в училището не 

мога да покажа нито едно доказателство за извънкласна дейност. 

За една година г-жа Димитрова донесе осем грамоти, включително от международно фестивална 

програма „Приятели на България“. 

/Показва грамотите/ Когато някой е ръководител на институция и прави подбор на кадрите, са 

важни резултатите. Това са грамоти, които спечелиха децата на Брезник, които отидоха на 

фестивали, включително международни. 

 

 Към заседанието се включва Янка Хранова – стават 6 членове на комисията 

 

Румен Александров – Обидно е да се говори за махленски истории. Искам да отговоря в същия 

дух, в който г-жа Вълова се опита да ме обиди. Нямам нищо против г-жа Димитрова. Не 

оспорвам извънкласната дейност. За говореното по телефона – също е обидно. Вие също бяхте 

прекрасен дистрибутор на Орифлейм, продавахте си нещата в учителската стая. Адмирации към 

г-жа Димитрова за постигнатите резултати. 

 

Иван Тинков  - ние сме орган, който не е оторизиран да се занимава с тези проблеми. Все пак ще 

бъдете изслушани, защото беше допусната молбата /сигнал/ до сесия. Ще бъдете изслушани там, 

но моля да не се изпада в такива лични обиди и нападки. 

 

Иван Бъчваров – вчерашната комисия не я допусна до сесия. Не е нормално ОбС да разглежда 

такива молби. Това е спор, който трябва да се разглежда на друго място. 

 

Иван Ставрев – предлагам да гласуваме молбата да не се допуска до ОбС Много грозно е да се 

води такъв спор. Всеки ръководител има право да прави подбор. 

 Има органи които ръководят и контролират всяко учреждение. Всички говорим като излезем на 

улицата, че Брезник намалява, че будните хора бягат. Всеки ръководител трябва да се стреми 

брезничани да остават в Брезник. Госпожо Вълова, трябва да се стремим на първо място да бъдат 

Брезничани, ако имат необходимото образование, стаж и т.н. 

 

Иван Тинков – да благодарим на г-жа Вълова и г-н Александров и да им пожелаем успех. 

 

Емилия Вълова – желая хубав ден и спорна работа. 

 

Иван Борисов – трябва да се внасят докладни с предложение за решение. Срам ме е, че 

присъствам на такова нещо. Не сте орган, който да се занимава с такива спорове. 

 

Иван Тинков – не вземайте думата без да съм я дал 

 

Иван  Бъчварово – предлагам да не се внасят такива молби в бъдеще. 

 

Иван Тинков – предлагам да гласуваме прекратяване на дебата 

 Гласува се 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се предложение да не се допуска до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се приема да не се допуска 

 

 

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 
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Иван Бъчваров – вчера е зададен въпрос за заделени средства за ремонт на покрива на сградата 

на ОбС и похарчени 2000лв. Това е аванс към договора на изпълнителя. 

 

Иван Тинков – предлагам  председателите на постоянните комисии да изготвят докладна записка, 

която да уточни размера на възнаграждението на общинските съветници съгласно новия 

правилник. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускането на докладната записка, като се изготви докладна записка за 

възнаграждението на съветниците 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 

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 – общинската стратегия е разработена на основата на областната стратегия. 

Предлагаме заедно с нея  и План за развитие  на социалните услуги. Заложени са дейностите 

които сега развива Община Брезник и такива които в бъдеще ще развие. Вчера казах, че 

приемната грижа от 2018г ще бъдат в общината с работодател кмета на общината. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за 

управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на 

Община Брезник. 

 

Иван Ставрев – С тази наредба ще бъде ли освободена спортната зала от частни лица, които 

ползват дълги години без да плащат. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Да, това е целта. Който иска да ползва спортната зала трябва да 

плаща. 

 

Мария Добревска – зам.кмет – Тази Наредба е доста отлежавала в ОбС. Сега решихме, че е 

крайно време да урегулираме стопанисването на спортните имоти. Има таблица за наемни цени 

за ползване на спортните обекти. Отбора на Мещица когато иска да играе на нашия стадион ще 

имаме основание да вземаме такси. На нито едно дете не се взима и няма да се взема такса. 

 

Иван Ставрев – Моето питане е за паркинга около залата. Асфалта се руши от машини, от масло. 

 

Иван Бъчваров – от 2011г до сега са пращани 2 или 3 писма с предупреждение. Те не реагират. 

Общината няма къде да ги оставим, око ги вдигне принудително от там. 

 

Мария Добревска – чете чл. 36 от предстоящата наредба. 

 

Иван Бъчваров – ще можем със събраните средства да обслужваме стадиона и да покрием 

разходи за валиране и други дейности. 

 

Иван Тинков – Благодаря на г-н Бъчваров и г-жа Добревска за изчерпателните отговори. 

 Предлагам да гласуваме прекратяване на дабатите. 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се да се допусне докладната до заседание на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се приема 



5 

 

 

ПЕТА 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 – Такава наредба би била полезна в по-големи градове, но закона на задължава 

да я приемем. 

  

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно готовността на учебните заведения на 

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

 

Наталия Първанова – информацията я подаваме на база плана за контролната дейност на 

общината. Винаги през м.август правим комисия, която проверява наличността на учебниците за 

следващата учебна година, пълната документация. Приключили ли са ремонти или козметични 

ремонти на материално-техническата база.  Всичко това се прави края на август, затова 

информацията е от протокола на проверката. 

 

Иван Тинков -  Предложение относно освобождаване на спортен клуб „Дуо“, който ползва 

салона на СУ. Треньора мотивира децата, занимава се с тях. 

 

Виолета Младенова – г-жа Вълова ще предостави договора. 

 

Иван Бъчваров – Треньора събира такса от децата по 25 лв., наема е 30 на месец. Турнира се 

проведе не в Брезник , а в Перник. Ако се освободи от наем, поне да освободи децата от такса.„ 

 

Иван Борисов – секретар – наема се определя от директора на училището 

 

Мария Добревска – никой треньор не събира такси. Освен това той получава субсидия от 

общината. Той ползва салона след 19,00 часа. Ползва осветление, съблекални. Някой трябва да 

чисти след това. 

 

Иван Тинков – оттеглям предложението си. 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно създаване на Обществен съвет. 

 

Мария Добревска – този обществен съвет се създава за контрол по  социалните дейности 

Добавяме председателите на пенсионерските клубове, представител на ОбС. 

 

Виолета Младенова – вчера предложих председателя на социалната комисия да бъде член на 

обществения съвет 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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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Иван Тинков – разбрах, че тази улица се намира в района на бившето МТС 

 

Оля Малинова – постъпило е заявление за закупуване, направена е оценка от лицензиран оцените 

Предлагам да утвърдите оценките и вземете решение за обявяване на търг. Имота трябва да се 

включи в програмата. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

за продажба на поземлени имоти. 

 

Иван Тинков – предлагам т.  9,10 и 11 да бъдат допуснати до сесия на ОбС. Те са идентични 

 С 6 гласа „за“ се приема допускането на трите точки 

 

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

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

 

С 6 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 

 

С 6 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 – директор на дирекция ОСПО 

 Става дума за придаваемо място. Направена е оценка от оценител 

 Предлагам да вземете решение за ликвидиране на съсобственост 

  

 Гласува се допускане до заседание на ОбС 

 С 6 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. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Внасяме тази докладна и бихме искали да вземете решение. Закона 

за водите ни задължава да имаме оператор на язовирна стена. Можем да го вменим на 

концесионерите. Сега общината ще извърши разход от 18х.лв. Приходите от концесии са 13х.лв. 

Концесионерите ползват, получават приходи и биха могли да заплатят тези разходи за оператор 

на язовирна стена. 

 

Иван Ставрев – да не породи желание за прекратяване на договорите от страна на 

концесионерите. 

 

Иван Бъчваров – с тях е воден предварителен разход. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС 
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 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване срока на 

концесионен договор. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – концесионера има одобрен проект за европейски средства. 

Необходимо е време за реализиране  

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване 

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

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнителни разходи за 

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

 

Моника Банкова – ОбС е гласувал 2000лв. които са похарчени. Молбата е за още 1000 лв. 

 

Иван Бъчваров – няма да спрат тези молби. Да се отпуска само на хора, които не отговарят за 

отпускане в Дирекция социално подпомагане. 

 

Иван Тинков – вчера имаше предложение за спиране на тази дейност. 

  

Предлагам да се гласува прекратяване на депатите 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане до заседание на ОбС„ 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

  

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна 

финансова помощ 

 

Катя Йорданова – с него има подадена молба в службата за подпомагане. Отпуснати са средства. 

На всички членове на семейството е отпусната помощ за отопление. Ще вземат средства. Той не 

предприема нищо за операцията. 

 

Иван Тинков – съгласен съм с констатацията. Да приемем ли че предложението е да не се 

отпускат средства. Предлагам да гласуваме да не се допуска до заседание 

 С 6 гласа „за“ молбата не се допуска до заседание на ОбС 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна 

финансова помощ 

 

Катя Йорданова – На Стоил Илиев беше приета молба. Попадаше за отпускане на средства за 

отопление. Съпругата му работи в Кафетерията.  Поискахме бележка за доход. Не донесе. Това се 

яви пречка за неотпускане на средствата. 

 

Иван Тинков – да приемем ли,че предложението е да не се допуска до ОбС. 

 

 Гласува се предложение да не се допуска до заседание на ОбС 

 С 6 гласа „за“ не се допуска 
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ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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. 

 

Иван Бъчваров -  необходимостта за предоставянето е кандидатстването по проект. Изискването 

е да има договор за представяне за стопанисване и управление. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТА 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 обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХVI-060014 За кравеферма 

кв. 14 в с. Горни Романци. 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО 

 Става въпрос за това, че собственика и наследниците на имота даряват на общината за да 

се образува път за достъп до имота. Предлагам да вземете решение и упълномощите кмета за 

подписване на предварителен договор. 

 

 

                      К О М И С И Я: 

 

       1............................................./Иван Тинков/ 

 

       2.........................................../Ивелина Крумова/ 

 

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

 

       4............................................./Иван Ставрев/ 

 

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

 

       6.........................................../Добринка Дойчева/ 

 

       7............................................. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/             

 


