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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 
 

                                                        

П Р О Т О К О Л 

 

  Днес  21.03.2016г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС  се провежда съвместно 

заседание  на ПК  към Общински съвет Брезник. 

Присъстват: Катя Йорданова, Иван Тинков, Йорданка Ушашка, Ивелина Крумова, Иван Ставрев, 

Ваньо Добринов,  Добринка Дойчева, Янка Хранова, Десислава Стоилова,  Борислав Стоянов  както 

и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъстват: Росен Огнянов, Станислав Велков 

 

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

– зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Милва Огнянова – гл.счетоводител, Милен 

Миленков – юрисконсулт, Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО и ХД, Наталия Първанова – 

експерт образование и култура, Лилия Чернева – специалист ЕИ,  Бойко Атанасов – специалист УС, 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство 

 

Предложен е следния проект за   

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
 

1. Докладна записка относно Приемане на Общински план за действие за интегриране на ромите 

и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в Община Брезник 2016-2020г. 

2. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и 

цени на услуги съгласно ЗМДТ. 

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

обекти - общинска собственост. 

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с.Ноевци 

и сключване на договор за продажба. 

5. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване 

право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ кабел. 

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

продажба на имот в с.Ноевци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж. 

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

поземлени имоти-  частна общинска собственост. 

8. Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и 

ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

9. Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016г. 

10. Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението. 

11. Докладна записка относно Изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на имот 

№ 1724 публична общинска собственст, представляващ площ, намираща се между две улици, 

заснета и показана на кадастралната карта, като част от улица „Яровец” с ОТ 2,8,7 по РП на 

гр.Брезник. 
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12. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на 

територията на Община Брезник за 2017г 

13. Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и 

приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник 

14. Докладна записка относно молба от Дружеството на инвалидите за отпадане на наем, ремонт 

на помещението и поемане издръжка на режийни разходи 

15. Молба от Малин Цонев Крумов за отпускане на еднократна финансова помощ 

16. Други 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС.  

 

По дневния ред:  Предложени допълнителни материали 

- Докладна записка относно Предложение за частично  изменение на структурата на Община 

Брезник 

- Предоставяне на средства за отпечатване на книга за Васил Левски 

- Докладна записка относно утвърждаване на оценка и обявяване на търг за продажба на 

поземлен имот – частна общинска собственост. 

- Заявление от Асен Александров Асенов относно решение № 275/2016г с цел подписване на 

анекс 

- Молба от Петрана Гергинова Гогова  за отпускане на финансова помощ 

 

 

За председателстващ на съвместното заседание Виолета Младенова  предлага  Йорданка Ушашка. 

 

 Гласува се предложението за председателстващ заседанието 

  

 С 9 гласа „за“ и 1 въздържал се – се приема 

 

Десислава Стоилова – във връзка с предстоящите избори, предлагам всички молби за отпускане на 

помощи да се отложат  за следващ път, за да няма популизъм. 

 

Виолета Младенова – молбата на Малин е по здравословни причини. Предлагам да се разгледа 

защото е спешно. 

 

Ваньо Добринов – има предложение, да се гласува 

 

 Гласува се предложението на Д.Стоилова – да се извадят от дневния ред точките за отпускане 

на еднократни помощи 

 С 10 гласа „за“ се приема отлагане на точката 

 

Ваньо Добринов – предлагам и молбата на дружеството на инвалидите да се отложи 

 

 С 9 гласа „за“ и 1 въздържал се – се отлага 

 

Иван Ставрев – предложението на Асен Асенов не се отнася до ОбС. Ако не е бил съгласен има 

правила на обжалване, съд и т.н. Да не се разглежда в ОбС. 

 

 Гласува се направеното предложение 

 С 9 гласа „за“ и 1 против – предложението се приема 

 

 Гласува се дневния ред с промените 

 С 10 гласа „за“ се приема дневния ред  
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ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно Приемане на Общински план за действие за 

интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в Община 

Брезник 2016-2020г. 

 

Десислава Стоилова – по какъв начин ще се измерват резултатите. 

 

Наталия Първанова – правят се отчети към областна администрация. Ежегодно се правят. 

 

 Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

 С 10 гласа „за“ се приема 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на 

местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ. 

 

Оля Малинова – Направено е във връзка с промени на Закона. Съответно променяме Наредбата 

съгласно закона. 

 

Иван Борисов – има ли постъпили предложения от някого относно промяната 

 

Оля Малинова – Промените са обявени,  не са постъпили предложения 

 

Десислава Стоилова – по отношение на местата за настаняване. Не сме включили. До момента 

нямаме такива, но ако има ще допълваме ли наредбата. 

 

Оля Малинова – за сега нямаме такива и не сме го включили. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 10 гласа „за“ се прекратяват 

 

 Гласува се допускане на докладната 

 С 10 гласа „за“ се допуска  

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за 

отдаване под наем на обекти - общинска собственост. 

 

Виолета Младенова – не е написано къде се намира. 

 

Оля Малинова – тук сме сложили и обектите на които им изтича  срока. Организацията изисква 

време. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 10 гласа „за“ се допуска 

 

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

поземлен имот в с.Ноевци и сключване на договор за продажба. 

 

Оля Малинова – направена е оценка. Сградите са на човека, който желае да закупи терена. 

  

  Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 10 гласа „за“ се приема 
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ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение 

за учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ кабел. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 9 гласа  и 1 /Д.Стоилова/  въздържал се – се приема  

 

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

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

строеж. 

 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 10 гласа „за“  се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за 

продажба на поземлени имоти -  частна общинска собственост. 

 

Иван Бъчваров – моля при определяне на представител да се има предвид, че търга е един в един ден, 

с една комисия за всички обекти. 

 

Десислава Стоилова – знае ли се предварително, че търга ще бъде едновременно. 

 

Иван Бъчваров –  да  

 

 Гласува се предложението да се допусне  докладната до ОбС. 

 Янка Хранова – по първа точка имам конфликт на интереси 

 С 8 гласа „за“ и 1 въздържал се , /Ваньо Добринов извън залата/  се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на 

пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

 

Иванка Михайлова  - само да уточня. Миналия път приехме списък с пасища и ливади. Сега до 

допълваме. Всяка година се прави проверка на сключилите договори. Ако нямат животновъдни 

обекти или са намалели, договорите се прекратяват. По тази причина се допълва списъка. 

 

 Гласува се допускане до сесия 

 С 9 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън зала/ се допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2016г. 

 

Десислава Стоилова – Кои са обществените възпитатели 

 

Наталия Първанова – Емилия Малинова, Наталия Първанова, Мария Добревска 

 

Десислава Стоилова – няма ли конфликт на интереси. Как си приемате отчетите. 

Наталия Първанова – отчетите се приемат от цялата комисия. 

 

Виолета Младенова – не съм сигурна че председателя и секретаря на комисията могат да бъдат 

обществени възпитатели. Как се извършва контрола 
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Наталия Първанова – контрола се извършва от секретаря, Мен ме контролира председателя. 

 

Мария Добревска – официално запитване сме правили. Няма конфликт на интереси. 

 

Десислава Стоилова – има много безработни педагози. Никой ли няма желание. 

 

Виолета Младенова – можи ли да помолим юриста да направи запитване и да получим отговор. 

 

Иван Бъчваров -  не е ли достатъчно официално запитване и отговор 

 

Милен Миленков – в какъв срок  искате становище 

 

Виолета Младенова – ако може до сесия 

 

Наталия Първанова – съгласно закона този отчет се представя на Централна комисия, кмета на 

общината и ОбС. Ако е имало проблем до сега Централната комисия да го е върнала. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 9 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ се допуска 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението. 

 

Десислава Стоилова – отчета е точен и ясен 

 

Виолета Младенова – има жалба от живущите в блок 4 на ул. „Г.Бунджулов“ – има магазин, товаро- 

разтоварни дейности. До къде е стигнала жалбата. 

 

Иван Бъчваров – според мен от половин година не се извършват дейности. 

 

Милен Миленков – Има постановено решение на Административен съд Перник, с който е обявен 

мълчаливия отказ и е върнато решението за произнасяне на кмета. Жалбата трябва да бъде 

пренасочена към комисията по безопасност на движението, която трябва да се произнесе. 

 

Иван Бъчваров - На следващото заседание на комисията ще се разгледа 

 

Десислава Стоилова – Търговеца също е собственик в блока. Трябва да има право на достъп. 

 

Иван Бъчваров – Търговеца иска да бъде махнат знака за спиране пред магазина. Единия ден се 

слагаше знак, вечерта се режеше. 

 

Виолета Младенова – Знака е поставен така, че да може да се зарежда от улицата 

 

Десислава Стоилова – Кой магазин зарежда през търговската част. 

 

Виолета Младенова – този отчет е във връзка с програмата на ОбС 

  

 Гласува се допускане на отчета до ОбС 

 С 8 гласа „за“ и 1 Въздържал се /Д.Стоилова/ /Ваньо Добринов извън залата/ се допуска  

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Изработване на проект за частично 

изменение на ПУП-ПРЗ на имот № 1724 публична общинска собственст, представляващ площ, 
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намираща се между две улици, заснета и показана на кадастралната карта, като част от улица 

„Яровец” с ОТ 2,8,7 по РП на гр.Брезник. 

 

Десислава Стоилова – на практика и до момента хората  паркират там. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 9 гласа „за“ се допуска /Ваньо Добринов извън залата/ 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на 

читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2017г 

 

 Гласува се до пускане на докладната до ОбС 

 С 9 гласа „за“ се допуска /Ваньо Добринов извън залата/ 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество 

и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник 

 

Милен Миленков – юрисконсулт – Има сключен договор между фирмата и кмета на общината. 

Съгласно ЗОС и Наредбата придобиването с имоти и вещи, както и движими вещи става под 

ръководството на ОБС. Да не ви притеснява факта че договора е за сътрудничество и съвместна 

дейност. Той носи белезите на договор за дарение. Това означава, че общината придобива право на 

собственост чрез способите, посочени в специалния закон. Изисква се вземането на решение за 

одобряване текста на споразумението.  Да се приеме дарението в размер на 50х.лв. по направление и 

функции, подробно описани в договора. Една от точките е упълномощаване на кмета да извърши 

последващи действия. Има се предвид да се опише дарението в книга и да представи отчетни и 

оправдателни документи. 

 

Десислава Стоилова – При положение, че договора касае конкретни дарения какъв е смисъла на чл.2. 

ал. 2. Договора е едногодишен, регламентирана е сумата.  

 

Милен Миленков – Не противоречи с останалите разпоредби.  При договора за дарение се спазва 

волята на дарителя. Ако има промени, те ще бъдат предложени за утвърждаване. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 9 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 8 гласа „за“ 1 против /Д.Стоилова/ /Ваньо Добринов извън залата/ се допуска. 

 

Иван Бъчваров – защо госпожо Стоилова сте против. Не приемате дарението? 

 

Десислава Стоилова – лични мотиви 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно молба от Дружеството на инвалидите 

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

 

Отпаднала от дневния ред след гласуване 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Малин Цонев Крумов за отпускане на еднократна 

финансова помощ 

 

Отпаднала от дневния ред след гласуване на дневния ред 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предложение за частично  изменение 

на структурата на Община Брезник 
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Милен Миленков – има приета структура. Предложения за изменения може да прави кмета по всяко 

време. Съображенията са по-добра координация между дирекциите в общината. Промяната не влияе 

върху общата численост. Само длъжността гл.юрисконсулт, която е структура в АПНО и ФСД да 

бъде изведена на пряко предложение на кмета. 

 

Десислава Стоилова – графично как ще изглежда. 

 

Милен Миленков – както е главния архитект. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 9 гласа „за“  се допуска  

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Предоставяне на средства за отпечатване на книга за Васил 

Левски 

 

Мария Добревска – имаме желание да се включим в инициативата. Огромен труд е положен относно 

150 години от рождението на Васил Левски. Да се добави превеждане на сумата от 1000лв. по сметка 

на Община Перник 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 9 гласа „за“ се допуска 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на оценка и обявяване 

на търг за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 С 9 гласа „за“ се допуска 

 

 

ЧЛЕНОВЕ КОМИСИИ:  

 

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

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

3. ВИОЛЕТА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА ............................... 

4. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТОИЛОВА ............................... 

5. ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА ............................... 

6. ИВАН ДИМИТРОВ СТАВРЕВ  ............................... 

7. ИВАН МЕТОДИЕВ ТИНКОВ  ............................... 

8. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРУМОВА ............................... 

9. ЙОРДАНКА ЕВЛОГИЕВА УШАШКА ............................... 

10. КАТЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА  ............................... 

11. ЯНКА МИЛАНОВА ХРАНОВА  .............................. 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:……………/Л„Любомирова/ 


