
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

                                                        

                              

П Р О Т О К О Л 

 

   Днес 23.01.2017г. от 13.30  часа в заседателната зала на общинската администрация  се 

провежда  съвместно заседание  на ПК  към Общински съвет Брезник. 

Присъстват: Иван Ставрев, Иван Тинков, Катя Йорданова, Добринка Дойчева, Борислав 

Стоянов, Росен Огнянов, Йорданка Ушашка, Станислав Велков,  Ивелина Крумова, Десислава 

Стоилова, Янка Хранова,  както и Виолета Младенова – пресдедател на ОбС 

Отсъства:  Ваньо Добринов  

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Милва Тренчева- Огнянова – 

гл.счетоводител, Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Десислава Антонова,   Лилия 

Чернева и Детелина Виденова – специалисти ЕИ,  Оля  Малинова – директор на дирекция 

ОСПО, Милен Миленков – юрисконсулт, 

 

Предложен е следния   

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно: Проект на бюджет за 2017г. на Община Брезник 

2. Докладна записка относно: Отмяна на ал.3, т.2 и т.3 от чл.17 и т.3 от §1 на Наредба №1 

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

движението на територията на Община Брезник и допълнение на същата. 

3. Докладна записка относно: Съгласие за даване право за временно ползване върху 

общински имоти, земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за извършване на 

прединвестиционно геоложко проучване на имоти №06286.102.2   06286.71.27, 

06286.81.34 в землището на гр. Брезник от фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД 

4. Докладна записка относно: Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2016г. към 09.01.2017г. 

5. Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии за 2016г. 

6. Докладна записка относно: Приемане Програма за работата на Общински съвет 

Брезник за 2017г. 

7. Заявление от Георги Славов Георгиев за еднократна финансова помощ 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 Заседанието е съвместно поради характера на точките в дневния ред.  

За председателстващ на съвместното заседание г-жа Младенова предлага Иван Тинков – 

председател на правна комисия 

Станислав Велков – водеща е икономическа комисия. Предлагам за председател на 

съвместното заседание на бъде Росен Огнянов 

 

 Гласува се предложението за Иван Тинков – 11 гласа „за” 

Председател на съвместното заседание  на ПК - Иван Тинков 

Иван Тинков – пред нас е дневния ред. Ако няма допълнения да гласуваме 

 

 По дневния ред: няма предложения 

 С 11 гласа „за” се приема  предложения дневен ред 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно: Проект на бюджет за 2017г. на Община 

Брезник 

Милва Огнянова -  уведомява за корекция в бюджета между параграфите. 

Техническа грешка на последната страница 389 вместо 089. 
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Виолета Младенова – искам да кажа, че има нужда от ремонт на заседателната зала на ОбС, 

както и фасадната част на входа на ОбС. Монтиране на табела на ОбС Има кабели по фасадата 

на сградата. Ако е възмождо да се предвидят 9 – 10 хил.лв. Сградата трябва да се ремонтира и 

поддържа. 

 Членския внос към НАПОС – заложени 300 лв. той е 390 лв. Получават се покани за 

обучения. Има общо събрание на НАПОС след няколко дни. Да се предвидят такси за 

присъствие и обучение.  

 

Милва Огнянова –  гл счетоводител - направила съм справка за 3-4 години назад за 

издръжката на ОбС. Около 4 х.лв. Сега предвиждаме 6000лв. 

 

Иван Бъчваров зам.кмет на общината – Имаше обществено обсъждане  на бюджета. Там не 

възникнаха никакви ремонти. 

 

Росен Огнянов – според мен в капиталовите разходи ще се намерят средства за сградата . 

 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ - то ще бъде текущ ремонт. Няма да бъде 

капиталов разход. 

 

Росен Огнянов – не може ли през годината да се направят корекции в бюджета и да се намерят 

средства? Според мен те не трябва да влизат в издръжката на ОбС. 

 

Милва Огнянова – не влизат в средствата на ОбС. 

 

Иван Ставрев – направих си труда  да сравня това, което сме приели 2016г и това, което ще 

приемем сега. Пак повтарям, че е добре при изготвяне на бюджета да има колона за сравнение. 

Прави впечатление, че 2017г почти във всички функции има увеличение. Единствено няма 

увеличение на ОбС. За капиталови разходи. Хубаво е. Тези 300лв. разлика между параграфите  

– корегирани ли са в проекта за решение. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител -  да 

 

Иван Ставрев – 10х.лв. за реконструкция ВиК – за какво са? И още нещо – улична мрежа на 

територията на общината – какво значи? 

На мен ми харесва бюджета. Доста се потрудих и ми се струва, че и проекта за решение е 

добър. Само представителните разходи за кмета и ОбС. Разликата е обидна. 

 

Милва Огнянова – това е съвсем ново. Закона за първа година ограничава представителните 

разходи. 

 

Иван Ставрев – приемам го. В поименния списък го няма с.Велковци – макар, че са ми 

отговорили, че там се готвят два проекта – искам да чуя нещо. 

Ще гласувам за бюджета, но не съм убеден, че икономията на бюджета не е най-положително. 

 

Милва Огнянова –  гл.счетоводител - преходния остатък е от функция образование. 

 

Иван Ставрев – в приложение № 1 – преходен остатък 165х.лв. Депозитни средства по сметки 

174х лв. 

 

Милва Огнянова – Тези 8 179 лв. са в европейснки проекти, които се отчитат. Дошли са в 

последните дни на 2016г. 

 

Иван Ковачев – директор на дирекция ОСПО  -  по отношение на въпросите: Реконструкция 

ВиК гр.Брезник  - сресдствата са заложени от миналата го дина. В района на Зеленище – 
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преминаване на водопровод през частен имот. Другото е реконструкция на ул.”Елена 

Георгиева” – дали ще може да се случи реконструкцията ще стане ясно. 

По отношение на реконструкция ВиК площад , става дума за гр.Брезник. Има проект за 

площада. Площите за обществено ползване – записано е, че не може да се влагат европейските 

средства, ако ВиК инфраструктурата не е подменена. Те не предвиждат средства за такава 

реконструкция - Заделили сме от проекта за площада. Там минват няколко водопровода и 

няколко канала. Ако е одобрен проекта трябва да извършим реконструкцията. 

 

Десислава Стоилова – Ако не се случи тази година, одобрението на проекта, къде ще се 

разпределят тези средства. Какъв е следващия приоритет. 

 

Иван Ковачев – С решение на ОбС ще се разпределят средствата. Според мен най-належащия 

приоритет е сметта. 

 

Иван Ставрев – благодаря за отговорите. 

 

Иван Бъчваров – ще чакаме отваряне на мярка за да кандидатстваме с  проекта. 

 

Виолета Младенова – Има предвидени средства за ремонт на читалище Слаковци. За какво ще 

се ползват. 

 

Иван Ковачев – Там от години има проблеми. Има течове. Читалищното настоятелство 

неколкократно е писало. Не е малко като сграда. Основен ремонт. 

 

Росен Огнянов – По повод притесненията на г-жа Вълова за недостиг на средствата в СУ. 

 

Милва Огнянова – Все още няма никакви разяснения по отношение на стандартите. 

Училището възстанови 40х.лв. държавна отговорност. Предполагам че до месец март ще има 

яснота с техните 10% увеличение. Готови сме с писмото до всички институции. 

 

Виолета Младенова – ще има ли средства за облекло в училище 

 

Милва Огнянова – това е един колективен договор. Няма яснота. 

 

Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 11 гласа „за” се прекратяват 

 

Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС, заедно с проекта за решение с 

корекциите за които чухме. 

 С 11 гласа „за” се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Отмяна на ал.3, т.2 и т.3 от чл.17 и т.3 от §1 

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

безопасността на движението на територията на Община Брезник и допълнение на 

същата. 

 

Иван Тинков – Това е продължение на започнатото. Стоя на сайта колкото беше необходимо. 

Да гласуваме допускане до ОбС 

 С 11 гласа „за” се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Съгласие за даване право за временно 

ползване върху общински имоти, земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за извършване на 

прединвестиционно геоложко проучване на имоти №06286.102.2   06286.71.27,  06286.81.34 

в землището на гр. Брезник от фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД 

 



 4 

Иванка Михайлова – ст.специалист селско и горско стопанство -  постъпило е искане от 

фирмата. Има подписана концесия за добив на подземни богатства. Искат допроучване за 

извършване на сондажни дейности в три имота – общинска собственост. Имотите са в земи по 

чл. 19. Има и по-големи. Най-малкия е 901кв.м. Проучването ще се извършва върху  около 4 

дка – обща площ на трите имота. Искането е за ползване 12 месеца от сключване на договора. 

След това ще бъдат върнати в състоянието, което са били взети. Даваме съгласие за временно 

ползване за 12 месеца, като оценката за ползването е по-голяма от наем за същото време. Ще 

се плати еднократно преди сключване на договора. 

 

Станислав Велков – има ли собственик на имотите 

 

Иванка Михайлова – не 

 

Иван Тинков – предлагам да прексратим разискванията и да гласуваме допускане на 

докладната 

 С 10 гласа „за” и 1 против /Д.Стоилова/ се допуска до ОбС 

 

 Ваньо Добринов се присъединява към заседанието. Стават 12 членове комисии 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2016г. към 09.01.2017г. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет  – това се налага да се преработи за миналата година, защото 

средствата дойдоха сега през 2017г. 

 

Милва Огнянова -  гл.счетоводител - Предлагаме промяната да бъде към 31.12.2016г – 

средствата са постъпили на 10. 01.2017г. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 12 гласа „за” се допуска  

 

ПЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии за 

2016г. 

 

Виолета Младенова – отчета е пред вас – ако искате да коригираме нещо! 

 

Иван Тинков – според мен отчета е коректен и пълноценен 

 

 Гласува се прекратяване на дебата 

 С 12 гласа „за” се приема 

 Гласува се допускане на точката до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за” се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане Програма за работата на 

Общински съвет Брезник за 2017г. 

 

Виолета Младенова – председател на ОбС  

 Съгласно ЗМСМА сме длъжни да изготвим такава програма. Тя е с отворен характер. 

Ако сме пропуснали него можем да допълваме. Забелязах, че през м.септември съм написала 

2016г – техническа грешка. Ще изпишем 2017г. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител -  отчета за 2016г трябва да се приеме до 31 август.  

 

Виолета Младенова – то си е в точка докладни. Когато сме готови ще го включим. Ще го 

извадим от м.март. 
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Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 12 гласа „за” се прекратяват 

Гласува се допускане до ОбС 

 С 12 гласа „за” се допускат 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Заявление от Георги Славов Георгиев за еднократна финансова 

помощ 

 

Иван Тинков – за съжаление сутринта човека е починал 

 

Катя Йорданова  - предлагам да се отпусне помощ на семейството за погребение. 

 

Иван Тинков – да гласуваме предложението на Катя Йорданова , да се преработи докладната 

за  отпусксане на  200 лв. на семейството за погребение. 

 

 С 12 гласа „за” предложението се приема. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 
  ЧЛЕНОВЕ КОМИСИИ: 

       

1. БОРИСЛАВ ГРИГОРОВ СТОЯНОВ ............................... 

2. ВАНЬО ДОБРИНОВ КОЛЕВ  ............................... 

3. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТОИЛОВА ............................... 

4. ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА ............................... 

5. ИВАН ДИМИТРОВ СТАВРЕВ  ............................... 

6. ИВАН МЕТОДИЕВ ТИНКОВ  ............................... 

7. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРУМОВА ............................... 

8. ЙОРДАНКА ЕВЛОГИЕВА УШАШКА ............................... 

9. КАТЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА  ............................... 

10. РОСЕН СЛАВЧОВ ОГНЯНОВ  .............................. 

11. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ .............................. 

12. ЯНКА МИЛАНОВА ХРАНОВА  .............................. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:.................../Л. Любомирова/ 

 

     

 


