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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 21.11.2016г. от 15.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 се 

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

 

Присъстват: Иван Ставрев, Ивелина Крумова, Янка Хранова, Иван Тинков, Йорданка Ушашка, Катя 

Йорданова, Добринка Дойчева, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

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

Иван Борисов – секретар на общината, Милва Тренчева Огнянова – гл.счетоводител, Оля Малинова – 

директор на дирекция ОСПО, Детелина Виденова, Лилия Чернева – специалисти ТСУ и ЕИ,  Наталия 

Първанова – ст.експерт образование и култура 

 

Предложен е следният проект за  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно утвърждаване на концесионер на язовир "Красава", махала Банкова 

2. докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Бабица и 

сключване на договор за продажба 

3. докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Долни 

Романци и сключване на договор за продажба 

4. докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Завала и 

сключване на договор за продажба 

5. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба 

на имот с.Бегуновци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж 

6. Докладна записка по писмо от районна прокуратура за отмяна на текстове в Наредба №1 за 

осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на 

движението на територията на община Брезник 

7. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на 

обект- общинска собственост 

8. Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2016г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти. 

9.  Докладна записка относно Приемане  на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в Община Брезник. 

10. Други 

 

Заседанието открито от  Иван Тинков – председател на комисията 

 

По дневния ред: Иван Тинков уведомява за допълнително постъпили докладни: 

- Промяна в поименния списък за капиталови разходи 

- Даване съгласие за предоставяне на помещение, общинска собственост на пенсионернски клуб 

с.Ноевци 

 

Предложения дневен ред е подложен на гласуване, заедно с допълнително предложените докладни 

Със 7 гласа „за“ дневния  ред е приет 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на концесионер на язовир "Красава", 

махала Банкова 

 Иван Бъчваров -  както обяснихме на първата комисия, това е втория класирал се участник. Първия не 

се появи за сключване на договор. 
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Гласува се допускане на докладната 

Със 7 гласа „за“се допускат 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем 

имот в с.Бабица и сключване на договор за продажба 

 

Иван Тинков – предлагам т. 2,3 ,4 да се разгледат анблок 

 

Оля Малинова – касае се за придаваеми места. 

 

Гласува се предложението т. 2,3,4 да се допуснат до сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допускат 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем 

имот в с.Долни Романци и сключване на договор за продажба 

 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

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

 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на 

договор за продажба на имот с.Бегуновци, върху който е построена сграда с отстъпено право на 

строеж 

 

 

Оля Малинова – молителя има право да кандидатства за закупуване. Изпълнени са всички процедсури 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допускат 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка по писмо от районна прокуратура за отмяна на текстове в 

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

безопасността на движението на територията на община Брезник 

 

Ивелина Крумова – предлагам да изменим Наредбата като включим повече текстове за закрила на 

детето. 

 

Виолета Младенова – прокуратурата ясно е казала, че трябва да извадим текст от наредбата. 

До сесията комисията трябва да изчисти текста и да го внесе. Предложението за промяна трябва да стои 

30 дни на сайта. 

 

Иван Ставрев – прокуратурата предлага да извадим текст от Наредбата и да поставим такъв, какъвто е 

по закона. 

 

Иван Борисов – предложението за промяна е защото има леко ограничаване на кръга на лицата. Да се 

уеднакви.Да се подмени текста с такъв от закона 

 

Ивелина Крумова – предлагам чл. 17 ал„ 2 и 3 да се обединят, като стане „управителите и персонала на 

интернет заведения да допускат  

Пълнолетен  придружител може да бъде 

Чл. 17 т. 1 – да се приложи текст от закона за закрила на детето 

 

Виолета Младенова – чл. 8 ал. 3 от Закона за закрила на детето 

 

Иван Тинков – това за инперативни норми, които не подлежат на обсъждане. 
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 Установяват се двете предложения – на прокуратурата и на Ивелина Крумова 

 

Иван Ставрев – да се обедини в едно предложение. 

 

Мария Добревска – да се промени текста в чл. 17 – да се съобрази със Закона за закрила на детето и в 

допълнителните разпоредби да се уточни, какво е други лица, които придружават      детето. 

 

Иван Ставрев – да се изчисти текста до сесията и да се предложи на гласуване. 

 

Виолета Младенова – предлагам Правна комисия да изготви предложение за гласуване на сесията. 

 

Янка Хранова – да гласуваме допускане до сесията и там правна комисия да предложи текста. 

 

Иван Тинков – да се премахнат текстовете, които не отговарят на закона. Ще направим докладна записка 

с предложение за промени 

 

Гласува се прекратяване на дебатите 

Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 

Гласува се предложението правна комисия да изготви докладна записка с предложение за изменение в 

Наредбата, които да се гласуват на предстоящата сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се приема 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване 

под наем на обект- общинска собственост 

 

Оля Малинова  - има проявен интерес от доктор, гинеколог за наемане на три помещения в 

поликлиниката. 

 

Гласува се предложението да бъде допусната докладната до сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за разпореждане с 

общинска собственост на Община Брезник за 2016г и даване съгласие за продажба на поземлени 

имоти. 

 

Оля Малинова – поради проявен интерес предлагаме на ОбС да се гласува тази докладна. Изготвени са 

оценки 

 

Гласува се предложението да бъде допусната докладната до сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане  на Анализ на потребностите от подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците в Община Брезник. 

 

Наталия Първанова – ОТ първи август 2016г влезе  в сила новия закон за училищно и предучилищно 

възпитание. Общините трябва да изготвят такъв анализ, след което областна администрация прави 

областна стратегия за развитие на образованието.      Анализа е с три годишен период, върнат   назад.  

 

Виолета Младенова – тук пише, че ползватели на социални услуги са 10 деца. 

 

Наталия Първанова – това е по данни за миналата учебна година. Тези деца са ползвали услуги на ЦСРИ 

Трън. Данните са подадени от отдел Закрила на детето. 

Виолета Младенова – да се изчисти текста. Не се работи от миналата година с деца от Брезник. 

 

Наталия Първанова - Данните са подадени от отдел Закрила на детето. 
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Гласува се предложението да бъде допусната докладната до сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА :  Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови 

разходи. 

 

Милва Тренчева – Огнянова – става въпрос за останали средства от различните обекти. Включват се в 

обект, оставащ следващата година. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Даване съгласие за предоставяне на помещение, общинска собственост 

на пенсионерски клуб с.Ноевци 

 

Гласува се предложението да бъде допусната докладната до сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

      

 

 

К о м и с и я: 

 

     1……………………/Иван Тинков/ 

 

     2……………………/Янка Хранова/ 

 

     3……………………/Иван Ставрев/ 

 

     4………….………../Катя Йорданова/ 

 

     5…………………../Добринка Дойчева/ 

      

     6…………………../Ивелина Крумова/ 

      

7……………………/Йорданка Ушашка/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 


