
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 21.02.2017г от 10,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда съвместно заседание на ПК по нормативна уредба , законност и обществен ред, и ПК 

по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и 

спорта към ОбС. 

Присъстват: Иван Тинков, Йорданка Ушашка, Станислав Велков, Янка Хранова, Иван Ставрев, 

Катя Йорданова, Росен Славчев 

Отсъстват: Добринка Дойчева, Ивелина Крумова 

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

зам.кмет, Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура, Оля Малинова – директор на 

дирекция ОСПО, Бойко Атанасов – специалист УС, Лилия Чернева – специалист ТСУ и ЕИ, 

Милен Миленков – юрисконсулт. 

Виолета Младенова – обяснява за предложение на комисиите за провеждане на съвместно 

заседание. Предлага заседанието да се води от Иван Тинков – председател на правна комисия 

Иван Тинков – благодаря за доверието. Предлагам да уточним дневния ред, тъй като имаше 

отделен дневен ред за двете комисии. 

Виолета Младенова – предлагам да включим допълнително: 

- Докладна записка относно преименуване на ЦНСТ 

- Молба от жители на с.Сопица 

Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

1. Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Брезник за 2017г 

2. Докладна записка относно приемане на общински План за развитие на младежта в 

Община Брезник за 2017г 

3. Докладна записка относно замяна на недвижими имоти по реда на закона за 

общинската собственост. 

 

4. Докладна записка относно писмо то Областният Управител за провеждане на редовно 

Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК“ ООД- Перник 



5. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Никола 

Иванов Иванов 

6. Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане на наем, 

ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи 

 

7. Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 

 

8. Докладна записка относно Преименуване на ЦНСТ 

 

9. Молба от жители на с.Сопица за отпускане на финансова помощ за откриване на 

електромер в църквата в селото. 

Така формирания дневен ред е  подложен на гласуване  

Със 7 гласа „за“ се приема 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление 

и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  пред вас е програмата. Тук са включени всички 

обекти които според администрацията подлежат на разпореждане. Програмата е отворена. 

Може да се допълва 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на общински План за 

развитие на младежта в Община Брезник за 2017г 

Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура -  Този план се прави ежегодно 

съобразно Закона за младежта и националната стратегия за младежта. 

Станислав Велков – колко са младежите от селата 

Наталия Първанова – нямаме точна статистика за селата. 

Мария Добревска –  зам.кмет на общината - от справка бюро по труда получаваме информация. 

Около 25 са за цялата община. Ако е необходимо от ГРАО да извадим такава справка. 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО-  има разлика от настоящ и постоянен адрес. Не 

може точна справка. 

Гласува се прекратяване на дебатите. 

Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се допускане на докладната до дневния ред на сесия 

Със 7 гласа „за“ се допуска 



ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно замяна на недвижими имоти по реда на 

закона за общинската собственост. 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО - има заявление  от собственици за замяна на 

имота. Направена е оценка на двата имота. Мястото на собствениците е малко по-скъпо от това 

на общината. Разликата е от 120 лв. Предлагам да вземете решение за сключване на договор за 

замяна, като разликата в цената не се заплаща от общината на собствениците. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно писмо то Областният Управител за 

провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник 

Виолета Младенова – тази докладна е във връзка с писмо от областен управител за провеждане 

на общо събрание на Асоциацията. Има дневен ред и проекто решение. Трябва да 

упълномощим кмета и да дадем мандат да присъства. 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на 

Никола Иванов Иванов 

Виолета Младенова – Докладната е от мен. Направих предложение за отпускане на 1000 лв. 

Росен Огнянов – Икономическа комисия прие предложението. 

 Гласува се предложението за отпускане на 1000лв. 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на докладната с посочената сума 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане 

на наем, ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи 

Виолета Младенова – Разгледахме вчера докладната. Да не се придържаме към това дали е 

молба или докладна. 

Росен Огнянов – вчера отпадна поради това, че не е внесено по надлежния ред. 

Виолета Младенова – те пишат до нас писмо. Какво значение има как е озаглавено. 

Предложението от Добринов е председателя да изготви докладна. 

Росен Огнянов – ще направим предложение преди сесията да отпадне от дневния ред„ 



Виолета Младенова – Ние можем да ги освободим от наем и да не ги бавим месеци. 

Иван Тинков – редно е да бъде отложено за следващата сесия. Да се спази формата. Да се 

уведомят за начина на внасяне на писмата си. 

Мария Добревска – зам.кмет - там те извършват търговска дейност. Не се ли самоиздържат с 

тази дейност. Преди два месеца дадохме на с.Ноевци пенсионерски клуб. Тях също ли трябва да 

освободим. 

Иван Тинков – предлагам да гласуваме отпадане на точката от дневния ред на сесията. 

Росен Огнянов – първо молбата да е написана коректно. Вие да оформите докладна и да 

присъстват тук да отговарят на поставени въпроси. 

 Гласува се предложение да отпадне точката от дневния ред на сесията. 

 Със 7 гласа „за“  се приема предложението. 

СЕДМА ТОЧКА: Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 

31.12.2016г. 

Гласува се допускане на отчета до дневния ред на сесията 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно Преименуване на ЦНСТ 

Мария Добревска – зам.кмет -  Закона налага преименуването на ЦНСТ 

 Гласува се допускане на точката до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от жители на с.Сопица за отпускане на финансови средства за 

откриване на електромер в църквата в селото. 

Иван Тинков – молбата на жителите на с.Сопица за помощ на храма в селото 

Виолета Младенова – Молбата на жителите е да се отпуснат средства за вкалване на ток в 

черквата и козметичен ремонт. 

Иван Бъчваров – зам.кмет - не може козметичен ремонт, защото е паметник на културата. 

Росен Огнянов – те са имали пари за ток. Дали са ги на попа и парите са потънали някъде. 

Иван Тинков – не може без председателя на настоятелството, който е попа, да се подават 

документи за откриване на партида. 

Станислав Велков – да подадат молба и след това да се внесат по сметка на ЧЕЗ без даване пари 

на ръка. 

Иван Тинков – предлагам да отпадне от дневния ред. 



Иван Бъчваров – зам.кмет -  по право попа е председател на настоятелството.  Да се отпуснат 

средствата и да се уточни кой може да подаде документите. 

Мария Добревска – зам.кмет - да вземете решение с което задължавате председателя на 

настоятелството да подаде молба и след това общината да преведе средствата по банков път. 

Росен Огнянов – да формулираме решение 

 Да се отпусне сума за откриване на партидата. 

Иван Ставрев – ОбС е съгласен да преведе сумата за откриване на партида при предоставяне на 

необходимите документи. 

Виолета Младенова – правна комисия да изготви докладна за внасяне на сесията. 

Янка Хранова – предлагам да не замесваме попа. Да направим възможното да се вкара ток. 

  Подлага се на гласуване предложението на Иван Ставрев за отпускане на средства 

за вкарване на ток след представяне на документи от църковното настоятелство за подадена 

молба и сметка за превеждане на сумата. 

Виолета Младенова  - църковното настоятелство да подаде молба за вкарване на ток в църквата 

с.Сопица. Да представи документи и сметка за превеждане на сумата, като кмета на общината 

да бъде упълномощен да преведе посочената в документа сума. Правна комисия да изготви 

докладна за сесията, като уточни от коя сметка да бъде отпусната сумата. 

 Със 7 гласа „за” предложението се приема. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

    ЧЛЕНОВЕ КОМИСИИ: 

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

2.  Йорданка Ушашка....................... 

3.  Станислав Велков........................ 

4.  Янка Хранова.............................. 

5.  Иван Ставрев............................... 

6.  Катя Йорданова........................... 

7.  Росен Славчев.............................. 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Лилия Любомирова/ 


