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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

От съвместно заседание на ПК към ОбС 

 

 

 Днес 15.01.2016г от 13,00 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Брезник се провежда съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. 

 

Присъстват: Добринка Дойчева, Янка Хранова, Росен Славчов, Катя Йорданова, 

Борислав Стоянов, Ивелина Крумова, Йорданка Ушашка, Ваньо Добринов, Иван 

Тинков, Станислав Велков, Десислава Стотилова,    както и Виолета Младенова – 

председател на ОбС. 

 

Отсъства  Иван Ставрев 

 

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

Добревска – зам.кмет, Иван Борисов – секретар,Оля Малинова – гл.счетоводител , 

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Иван Ковачев – директор на 

дирекция ТСУ и ЕИ , Славчо Михайлов – директор на дирекция ОСПО, 

Маргарита Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД,  Гергана Методиева – 

МДТ, Десислава Антонова,  Милен Миленков – юрисконсулт,  арх. Петър 

Огнянов 

 

Присъства още Еленка Гоцева –  ликвидатор на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” 

 

Предложен е следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

 

1. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Проект на бюджет 

и средства от ЕС за 2016г.  

2. Докладна записка от  Иван Тинков – Председател на временна  омисия за 

изготвяне на правилника на Общински съвет Брезник относно: Приемане на 

Правилник за организацията и дейността на Обс Брезник, неговите комисии 

и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019г. 

3. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Одобряване   на 

списък на църквите и манастирите в Община Брезник, за които да  се 

кандидатства по европейски програми. 
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4. Докладна записка от Виолета Младенова относно: Молба от Красимир 

Николов Стоилов за отпускане на еднократна парична  помощ. 

5. Докладна записка от Виолета Младенова относно: Молба от Благовест  

Людмилов Благоев за отпускане на еднократна парична помощ 

6. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Изработване на 

проект за обект: ПУП- ПЗ на земеделска земя-пнива, девета  категория, 

извън урбанизираната територия, ПИ № 000233ппо КВС на с. Кошарево, 

общ. Брезник, собственост на „ АКСИ „ ЕООД, във връзка с изискванията 

на чл. 124а, ал.1 за промяна предназначението на земята. ЗА СКЛАДИРАНЕ 

И ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА. 

7. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Вземане на 

решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК 

услуги на потребителите в обособената територия, обслужвана от  „ ВиК“ 

ООД- Перник 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. Същата 

уведомява за допълнително постъпили докладни. 

 

 

8. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Изработване на 

проект за ПУП – ПЗ на ПИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ, ЗА 

РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК  № 06286.59.17, 

06286.59.18, 06286.61.33, 06286.61.34, 06286.61.35, 06286.59.20, 06286.59.11, 

06286.59.27, 06286.59.27. по КККР на гр. Брезник, собственост на Община 

Брезник земеделска земя, с цел осигуряване на необходимите площи за 

рекултивиране на терена на сметището. 

 

9. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Одобряване на 

проект за ПУП- ПП на подземна кабелна линия  на обект: Приемно- 

Предавателна    станция от мрежата на „БТК“ АД-  1465 в ПИ 083011 

местност „ Страище“, землище с. Велковци, община Брезник, Пернишка 

област. 

10. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемане и 

одобряване финансовия отчет на обявеното в ликвидация общинско 

дружество СБАЛВБ „ Д-р Йордан Стефанов“ ЕООД гр. Брезник 

11. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Добавяне на 

обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2015г. 

 

Янка Хранова – предлагам втора точка да отпадне. Има внесени изменения. Срока 

е много кратък. Да се запознаем по-обстойно с правилника и на следващата сесия 

да  го приемем. 
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Десислава Стоилова – тогава трябва да удължим срока на действие на правилника 

 

Ваньо Добринов – трябва да отменим или изменим решението за срока на 

действие на правилника. 

 

Росен Огнянов – Идеята е била да сложим някакъв срок. Нищо не ни пречи да 

удължим. 

 

Мария Добревска – зам.кмет -  доколкото си спомням  срока беше за изработване 

на правилника, не за приемане. 

 

Ваньо Добринов – до четвъртък до сесията има време. Да се събере комисията  до 

сряда 

 

Росен Огнянов – имайки предвид, че ще се разглежда бюджета, предлагаме 

правилника да се отложи. 

 

Ваньо Добринов – по същество правилника е на 50% направен. По отношение на 

бюджета, когато всичко е на масата и си кажем мнението, няма проблеми. 

Съгласен съм да мине през комисията. 

 

Росен Огнянов – комисията по изготвяне на правилника не е с последно мнение. 

Да се разгледа в комисиите. 

 

Янка Хранова – да удължим срока. 

 

Милен Миленков – предлагам да се съберем в сряда и да огледаме всички 

предложения. Ако се постигне консенсус да се разгледа на сесията 

 

Ваньо Добринов – да оставим точката за правилника като последна точка. 

 

арх. Петър Огнянов – предлагам първо да разгледате докладните за ПУП. В 

администрацията има заседание на комисия. Трябва да присъствам. 

 

Десислава Стоилова – предлагам председателя на икономическа комисия да води 

заседанието 

 

Янка Хранова – подкрепям предложението 

 

 Гласува се предложението.  

 С 11 гласа „за” се приема предложението заседанието да се води от  Росен 

Славчов Огнянов. 
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Росен Славчов – предлагам докладните да се гласуват по отделно от комисиите. 

Ако няма разминаване с общ протокол. Ако има разминаване всяка комисия да си 

докладва. 

 

Ваньо Добринов – не виждам пречката. Всички сме общински съветници. 

Решенията които вземаме са законни. Ако има толкова отсъстващи, че нико една 

комисия няма кворум, какво правим? 

  

Към заседанието се присъединява Иван Ставрев – стават 12 присъстващите 

членове на ПК. 

 

Росен Славчов – не обезмисляме ли създаването на комисии по този начин 

 

Иван Борисов – секретар община – Това е уредено в правилника. Чака се 30 мин. 

и се провежда заседание с наличните присъстващи. 

 

Росен Славчов –става тенденция провеждането на общи комисии. 

 

Ваньо Добринов  - да не спъваме работата. 

 

Мария Добревска – зам.кмет – отговорността на общинския съветник е да 

присъства на комисията. 

 

Иван  Бъчваров – зам.кмет -  бюджет се приема веднаж в годината.  

 

Росен Славчов – никой не оспорва общата комисия. Да работим по правилника. 

Гласуването да бъде по комисии. 

 

По дневния ред 

Росен Славчев  - зачита дневния ред  

По предложение на Петър Огнянов – т. 6 , 8 и 9 да станат 1 , 2 и 3 

 

Правилника да бъде последна точка 

 

Гласува се предложението за приемане и разместване на дневния ред 

 

Росен Огнянов – гласуването да бъде по отделно в комисиите 

Иван Ставрев – само ако има разногласия по някой проблем тогава се гласува по 

отделно 

 

Ваньо Добринов – ако има шест комисии в ОбС и се събират всички по отделно 

само комисии ли ще правим? Администрацията само с това ли ще се занимава? 
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Иван Тинков – да оставим дребните заяждания. Да гласуваме. 

 

Росен Огнянов  - да прекратим споровете. Да гласуваме дневния ред в общия 

състав и от оттук нататък да вървим по правилника. 

 

 Гласува се дневния ред с измененията 

 С 12 гласа „за” се приема 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: 

Изработване на проект за обект: ПУП- ПЗ на земеделска земя-пнива, девета  

категория, извън урбанизираната територия, ПИ № 000233ппо КВС на с. 

Кошарево, общ. Брезник, собственост на „ АКСИ „ ЕООД, във връзка с 

изискванията на чл. 124а, ал.1 за промяна предназначението на земята. ЗА 

СКЛАДИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА. 

 

Арх. Петър Огнянов – това е един терен на края на селото. Има изградена сграда 

навремето за дърводелна. Иска се  за ползване  за дърводобив за огрев. Човека е 

от Сопица, седалище в нашата община. Икономическата дейност която развива 

носи приходи за общината. Решението е необходимо във връзка с изменение на 

ЗУТ. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната за разглеждане на сесия на ОбС. 

 Гласува комисия ИП и ТСУ –  

  За 6 гласа,  /В.Добринов не участва в гласуването/ 

 Гласува комисията по НУ 

  С 6 гласа „за”  

Иван Ставрев – само ако има противно мнение тогава да гласуваме по отделно 

 

Гласува се предложението на настоящето заседание комисиите да гласуват с общо 

гласуване на комисиите. 

 С 12 гласа „за” предложението се приема. 

  

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: 

Изработване на проект за ПУП – ПЗ на ПИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК  № 

06286.59.17, 06286.59.18, 06286.61.33, 06286.61.34, 06286.61.35, 06286.59.20, 

06286.59.11, 06286.59.27, 06286.59.27. по КККР на гр. Брезник, собственост на 

Община Брезник земеделска земя, с цел осигуряване на необходимите площи за 

рекултивиране на терена на сметището. 
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Арх. Огнянов – не можем да не  изпълним предписанията за сметището. Какво ще 

става на място. Реално сметището е излязло извън очертанието на общинския 

имот. Това ноложи изкупуване на съседните имоти. Сега на тези  имоти ще се 

промени предназначението и върху тях ще се разпростре сметището. Изготвя се 

проект за рекултивация. Ние трябва да осигурим терен, който няма да бъде със 

земеделско предназначение. След рекултивирането, ако това стане ливада може 

да се възстанови отново земеделското предназначение. 

 

Десислава Стоилова – напрактика целия обем от отпадъщ ще бъде сепариран. 

 

Арх. Огнянов – преди извозване до Перник сметта ще бъде сепарирана, разделена 

и това което подлежи на рециклиране, общината ще го изпраща директно. 

 

 Гласува се предложението да се прекратят разискванията 

 Със 12 гласа „за” се приема 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за” се приема 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: 

Одобряване на проект за ПУП- ПП на подземна кабелна линия  на обект: 

Приемно- Предавателна    станция от мрежата на „БТК“ АД-  1465 в ПИ 083011 

местност „ Страище“, землище с. Велковци, община Брезник, Пернишка област. 

 

Арх. Петър Огнянов -  за изработването на този ПУП предишния ОбС  дал 

съгласие. Общината е обявила ПУП. Няма Възражения. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 12 гласа „за” се приема. 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: 

Проект на бюджет и средства от ЕС за 2016г.  

 

Моника Банкова – обяснение по предложения проект за бюджет. 

  

Янка Хранова – благодаря за прицизно направения бюджет. Особено брошурата. 

Всичко е описано ясно. 

Десислава Стоилова – капиталовите дейности са неясни за мен. Какво значи 

улична мрежа. Водопроводите Садовик,  Извор, Режанци – откакто се помня се 

наливат средства. Би било добре да е ясно къде какво ще се прави. Реконструкция 
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ВиК също не е ясно какво ще се реконтруира и къде. Обект ул. Гледан – какво ще 

се прави там? 

 

Ваньо Добринов – в 14,30 на територията на града ще дойде една немска група с 

цел инвестиции в „Брезина” и разкриване на нови работни места.  

 /напуска заседанието – остават 11 членове в комисиите/ 

 

Иван Ковачев – директор дирекция ТСУ и ЕИ 

 По какъв начин се сътворява този поименен списък /докладни на кметски 

наместници, молби и жалби на граждани/. Режанци – има нужда за подмяна на 

200м водопровод. 

Какво означава улици в Брезник – за първи път от много години се направи 

поддръжка наистина на улици в Брезник. Четири години повече финанси отиват 

за общинска пътна мрежа. Решихме да отделим малко за улиците в града. Не 

конкретизираме сега нещата, защото когато мине зимата и доближи времето  за 

работа се виждат повече дупки. Тогава ще се реши приоритета. 

Улица „Гледан” – трагично е положението. Доста тясна е, но в участъка където  

има хора да се направи поне един тротоар. Да се отводнят дворовете и да се 

асфалтира улицата. Има проект в общината, но не е осъществен. Тя трябва да се 

свърже с ул. „Елена Георгиева” но поне това което е направено да се приведе в 

по-добър вид. Не може предварително да се заложат количествени сметки. 

Не може един човек да обиколи всички улици. Може и вие да дадете 

предложенията си. 

 

Десислава Стоилова – например улица „Славянска”, „Неделко Савов”, 

ул.”Комсомолец” 

 

Янка Хранова – улицата в с.Садовик към ТКЗС 

 

Десислава Стоилова – има ли възможност нещо да се направи за тази улица в 

Садовик 

 

Иван Ковачев – може да се случи, Затова сме го записали по-широко за да може 

да се обхванат повече обекти. 

 

Иван Тинков – ако може да се обърне внимание на улицата в центъра на Сопица. 

Ако може да бъде реновирана. 

 

Росен Огнянов – имаме две конкретни предложения: улицата в Садовик и улицата 

в Сопица. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за” се прекратяват 
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 Гласува се  проекта на бюджет и средства от ЕС да бъде допусната за 

разглеждане в ОбС. 

 С 11 гласа „за” съвместната комисия  допуска за разглеждане 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: 

Одобряване   на списък на църквите и манастирите в Община Брезник, за които да  

се кандидатства по европейски програми. 

 

Мария Добревска – зам.кмет – подадена е молба от отец Константин с която се 

иска да се изброят всички черкви на територията на общината с едно решение и 

общ списък. Според него това е достатъчно за кандидатстване. Обяснихме му, че 

досега се е  искало решение на ОбС за всеки обект по отделно. 

 

Янка Хранова – Има неточности при изписване на черквите 

 

Мария Добревска – списъка е според регистъра в министерство на културата. 

 

Десислава Стоилова – според мен решението трябва да бъде от две точки. 

Включване като приоритет в плана за развитие.  

Росен Славчов – да се провери списъка с имената. 

 

Иван Тинков – да приемем решението предложено от кмета. 

 

Янка Хранова – за църквата в Долни Романци – записано е „Св.Петка”, тя се казва 

„Св.Никола” 

 

Мария Добревска – да се добави в първа точка след списъка на обектите, 

„Включени в плана за развитие като религиозни обекти”. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 „за” – 11 гласа  - разискванията се прекратяват 

 Гласува се проекта за решение да се разгледа в ОбС с направената поправка 

 С 11 гласа „за” се допуска  

 

 

ШЕСТА  ТОЧКА: Докладна записка от Виолета Младенова относно: Молба от 

Красимир Николов Стоилов за отпускане на еднократна парична  помощ. 

 

Росен Огнянов – четем че се предлага да се разглежда след бюджета 

 

Виолета Младенова – първа точка ще бъде бюджета. След това тези молби 
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Десислава Стоилова – знаете ли колко хора са зле. Тази сума ще реши ли въпроса 

на човека. Той и следващия месец ще има нужда от лекарство. 

 

Иван Борисов – секретар община – 15х.лв. са записани в бюджета. 

 

Росен Огнянов – това е изключително сложна тема.  

 

Мария Добревска – може ли някой да контролира как се разходват средствата. В 

администрацията има комисия, има утвърдени критерии за отпускане на помощи. 

Предлагам здравна комисия да изработи критерии за отпускане на помощи.  

 

Виолета Младенова – да гласуваме някаква сума. Не е задължително да са 1000лв. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа”за” се прекратяват 

 

Десислава Стоилова – предлагам т. 6 и т.7 да не се допускат до дневния ред на 

предстоящата сесия 

 Гласува се предложение да не се включват в дневния ред 

 С 11 гласа „за” се приема да не се включват в дневния ред на предстоящата 

сесия 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка от Виолета Младенова относно: Молба от 

Благовест  Людмилов Благоев за отпускане на еднократна парична помощ 

 

 Проведено гласуване да не се включва в дневния ред на предстоящата сесия 

 

 

 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Вземане 

на решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите в обособената територия, обслужвана от  „ ВиК“ ООД- Перник 

 

Росен Огнянов -  тук се казва, че по повод проведено заседание на общото 

събрание. Ще искам обяснение от страна на администрацията. 

 

Иван Ковачев – става въпрос за една реформа, която е тръгнала от 2009г. 

Основната идея е собствеността на съоъръженията  51 на държавата 49 на 

общините.  Върви процедура която е стигнала донякъде. Всички активи на 

територията на общината да се прехвърлят. Не са предоставени на общината. По 

закон председател на Асоциацията е областния управител. Идеята е да 

координира и управлява дейността на територията на областта. Влизат всички 



10 

 

общини и държавата /по конкретно язовир Студена/. Досегашното ВиК Перник 

държавата го е натоварила с 51% собственост. Сега отивайки в общините да се 

сключи договор за експлоатиране, обновяване на съоръженията.  

 

Росен Огнянов – държавата върнала ли е на общината съоръженията 

 

Иван Ковачев – все още не е. Принципно. 

 

Росен Огнянов  - кой участва на тези заседания 

 

Иван Ковачев – по принцип кмета, но той трябва да е упълномощен от ОбС. 

 

Виолета Младенова – След разговор с  областта  трябва да оттеглим докладната. 

Ще изпращат писма за следващо заседание на асоциацията с предложение за 

решение. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  предлагам да оттеглим докладната. ОбС не е 

упълномощил кмета. Не е присъствал на общото събрание.  

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за” се прекратяват 

 

Росен Огнянов  - предлагам да гласуваме докладната записка да отпадне от 

дневния ред 

 С 11 гласа” за” се приема предложението да отпадне от дневния ред 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: 

Приемане и одобряване финансовия отчет на обявеното в ликвидация общинско 

дружество СБАЛВБ „ Д-р Йордан Стефанов“ ЕООД гр. Брезник 

 

Еленка Гоцева – ликвиратор на СБАЛВБ „ Д-р Йордан Стефанов“ ЕООД гр. 

Брезник 

 Това решение е необходимо да да тръгне процедурата. Без това решение на 

може да се внесе в агенцията по вписванията. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за” се прекратяват 

 

 Гласува се да се внесе за разглеждане на сесия на 28.01. 

 С 11 гласа „за” се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: 

Добавяне на обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2015г. 
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Оля Малинова – това са придобити компютри и програмни продукти за 

счетоводно обслужван Сключили сме договори. Досега работихме да ДОС – 

много тромаво. Една година работихме с програма на информационно 

обслужване. Не сме доволни.  Според нас преминаваме към нещо по-добро.  

Според счетоводната политика на община Брезник прага е 1000лв. единствено за 

компютрите е 500 лв. затова е необходимо решението на ОбС. Такова указание се 

даде на последното обучение в Перник, затова внасяме докладната сега. 

 

 Гласува се докладната записка да се допусне до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за” съвместната комисия  допуска докладната до сесия на ОбС 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от  Иван Тинков – Председател на 

временна  комисия за изготвяне на правилника на Общински съвет Брезник 

относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Обс Брезник, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 

2015-2019г. 

 

Росен Огнянов – предложението беше да се събере комисията преди 28.01. 

 

Иван Тинков – ако временната  комисията иска да се съберем и веднага след 

заседанието.  

 

Росен Огнянов – опасявам се, че ако не се разгледа по комисии ще се разводни на 

сесията.  

 

Десислава Стоилова – според мен не е редно. Временната комисия си е свършила 

работата с публикуването на проект за правилника. 

 

Иван Тинков – може правна комисия  да резгледа предложенията  за промени и да 

се произнесе. 

 

Росен Огнянов – говорим за нормативен документ с който ще работим четири 

години. 

 

Десислава Стоилова  - тогава да вземем решение да удължим срока с един месец. 

 

Иван Тинков – нека правна комисия да се произнесе 

 

Росен Огнянов – да изготвим проект за решение за удължаване на срока на 

действие на действащия правилник 

 Гласува се прекратяване на разискванията 
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 С 11 гласа „за” се прекратяват разискванията 

 Гласува се проект за решение 

 

 На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, ОбС удължава срока на действие на 

решение № 28/03.12.2015г. до гласуване и приемане на новия Правилник за 

организацията и дейността на Обс Брезник, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинската администрация за мандат 2015-2019г. 

  

 С 11 гласа „за” се приема проекта за решение. 

 

 

Членове комисии   : 

 

1. Росен Славчов……………………….. 

2.  Катя Йорданова …………………….. 

3. Десислава Стоилова ………………… 

4. Станислав Велков…………………..... 

5. Йорданка Ушашка……………………. 

6. Ивелина Крумова……………………... 

7. Янка Хранова………………………… 

8. Добринка Дойчева……………………. 

9. Иван Ставрев………………………..... 

10. Ваньо Добринов ……………………. 

11. Иван Тинков…………………………. 

12. Борислав Стоянов…………………… 

 

 

 

Протоколист: 

 /Лилия Любомирова/ 


