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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  18.04.2017г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 , на 

основание чл. 32 ал. 1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Брезник, се 

провежда  съвместно заседание  на ПК  към Общински съвет Брезник. 

 

Присъстват: Иван Тинков, Иван Ставрев, Йорданка Ушашка, Ивелина Крумова, Десислава 

Стоилова, Станислав Велков, Янка Хранова, Росен Огнянов, Катя Йорданова, Борислав Стоянов, 

както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъстват: Ваньо Добринов и Добринка Дойчева 

 

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

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

Миленков – юрисконсулт, Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ, Лилия Чернева и 

Детелина Виденова – специалисти ЕИ, Наталия Първанова – експерт образование и култура, 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство, Бойко Седевчов – специалист ТСУ 

 

Присъстват още управителите и гл. счетоводители  на общинските дружества „Водоснабдяване“ 

ЕООД и „Брезник фарм“ ЕООД 

 

Предложен е следния  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г 

към 10.04.2017г 

2. Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП - ПР за Трасе и сервитут на 

промишлен тръбопровод от УПИ І-73.1, 73.5 кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на 

„ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД до резервоар в ПИ № 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник с 

приложено проектопредложение за изработване на ПУП – ПР и ПП и задание за 

проектиране , съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ. 

3. Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП-ПРЗ за смяна 

предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени и 

други законови условия за изграждане на "Складово-производствена площадка" в П" № 

06286.72.30 по КККР на гр.Брезник, одобрена със Заповед № РД-18-35 от 23.04.2014г 

собственост на "Трейс рисорсиз" ЕООД съгласно нотариален акт № 103, т.ІІ рег. № 1927 

д.№ 128/2015г 

4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017г 

5. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "нива" в "ливада" или 

"пасище" на имоти в землищата на с.Бр.Извор и с.Гигинци 

6. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел 

възстановяването й на наследниците на Славе Киров Митрев 

7. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел 

възстановяването й на наследниците на Стойне Божилов Павлов 

8. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й 

на наследниците на Боян Давидков Димов 
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9. Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

помещение в имот, общинска собственост 

10. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем 

на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

11. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини на територията на община Брезник, приета с Решение №267 от 13.10.2016 година 

по Протокол №18 на Общински съвет – Брезник 

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

помещението и поемане издръжка на режийни разходи 

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

14. Молба от Петрана Гергинова Гогова за отпускане на еднократна финансова помощ 

15. Други 

 

     

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Предлага допълнително постъпила докладна: 

- Приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2016г на 

общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им 

 

Виолета Младенова уведомява, че Ваньо Добринов и Добринка Дойчева отсъстват по 

здравословни причини. 

 

За председателстващ на съвместното заседание В.Младенова предлага Росен Огнянов – 

председател на Икономическа комисия. 

 

 С 10 гласа „за“ предложението се приема 

 

Росен Огнянов – Имаме кворум и можем да гласуваме  

 

По дневния ред:  

 

Ивелина Крумова – към дневния ред в т. Други  да включим  организационни въпроси 

 

Гласува се предложението допълнителната точка /отчетите на общинските  дружества/  да бъде 

включена като точка първа за да се освободят представителите на дружествата 

 С 10 гласа „за“ предложението се приема 

 

 Гласува се в точка други да бъдат включени организационни въпроси 

 С 10 гласа“ за“ се приема 

 Гласува се дневния ред с направените предложения за допълнение 

 С 10 гласа „За“ е приет дневния ред с допълненията. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 

2016г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им 

 

Милва Огнянова – запознава  присъстващите с отчетите на дружествата и проектите за решение. 

 

Станислав Велков – 60 х. лева загуба е несериозно 
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Иван Ставрев – има ли да плащат ВиК все още. За 2016 сте дали 10х.куб.м. вода – всичко ли е 

погасено 

 

Тодор Тодоров – управител на „Водоснабдяване” ЕООД за последните два месеца не са платили. 

За 2016г споразумението е от юли месец. 

 

Иван Ковачев –  директор на дирекция ТСУ и ЕИ - по споразумението се плащат стари 

задължения 

 

Тодор Тодоров – Загубите идват от течове и несъбираемост. 

 

Десислава Стоилова – Вземанията как се движат? 

Иван Ставрев – Ако се получат тези 260 х. ще сте на печалба. 

 

Иван Ковачев – Това са направени продажби и покупки. Излиза резултат, който е в минус. 

 

Десислава Стоилова – Ако „Водоснабдяване“ продължава да ползва вода от Секирския 

водопровод, какво се случва. 

 

Иван Ставрев – Не можем да говорим за съсипване на общинското дружество. Този начин на 

водоснабдяване реши проблема за години напред. Трябва де се отнесем благосклонно и да 

приемем отчета. Загубата е не от това, което се ползва безразборно. Перник не плаща всичко и 

затова се получава така.  Администрацията полага неимоверни усилия дружеството да е на крак 

 

Тодор Тодоров – управител на „Водоснабдяване” ЕООД - Не казвам, че някой преди мен не си е 

свършил работата. В един момент дойдоха малко повече средства.ОбС гласува да се преведат 

дивиденти. 

 

Росен Огнянов – Най-лошото е, че ВиК има да дава доста пари, но не превежда.  Всички вкупом 

работим за благополучието на ВиК Перник. Ни си изпълняват задълженията добросъвестно.  

 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ.  

           Не може като чист търговец да седне и да формира цена. Цената която е формирало 

дружеството е цена, която се управлява от ДКВЕР. Миналата година се слага за основа. 

Контрастиращата загуба не е от бездействието на хората. Всичко е въпрос на икономически 

преценки. 

 

Иван Ставрев – През 2001 година искахме да се отделим,  да стане чисто общинско дружеството. 

Изчислено беше че ще бъде на загуба. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 10 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се да се допусне докладната до сесия на ОбС 

 С 10 гласа „за“ се допуска 

 

 

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

разходи през 2017г към 10.04.2017г 

 

Иван Ковачев – запознава съветниците с предложенията в поименния списък. 

 

Гласува се предложение да се допусне до ОбС 

 С 10 гласа „за“ се допуска 
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ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП - ПР за 

Трасе и сервитут на промишлен тръбопровод от УПИ І-73.1, 73.5 кв. 129 по РП на 

гр.Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД до резервоар в ПИ № 06286.72.30 

по КККР на гр. Брезник с приложено проектопредложение за изработване на ПУП – ПР и 

ПП и задание за проектиране , съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ. 

 

Бойко Седевчев – специалист ТСУ  

 Това е докладна записка за изработване на ПУП по молба на „Трейс рисорсиз“ ЕООД. 

/показва трасето по скицата / 

Росен Огнянов – да разгледаме паралелно и следващата докладна 

Бойко Седевчов – обяснява по двете докладни едновременно  

 

 Гласува се докладната да бъде разгледана в ОбС 

 С 8 гласа „за“ и 2 против  докладната се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП-ПРЗ 

за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени 

и други законови условия за изграждане на "Складово-производствена площадка" в П" № 

06286.72.30 по КККР на гр.Брезник, одобрена със Заповед № РД-18-35 от 23.04.2014г 

собственост на "Трейс рисорсиз" ЕООД съгласно нотариален акт № 103, т.ІІ рег. № 1927 

д.№ 128/2015г 

 

 Гласува се докладната да се разгледа в ОбС 

 С 8 гласа „за“ и 2 против – докладната се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на 

детето за 2017г 

 

Наталия Първанова – експерт образование и култура 

 Към Община Брезник има работеща комисия за детето, определена със заповед на кмета. 

Съгласно закона за закрила на детето и Закона за социално подпомагане се разработва Програма 

за закрила на детето. Програмата е разработена на база шест направления, определени са целите 

и дейностите които трябва да се извършат. 

Става въпрос за финансиране. 

В частта Приемна грижа и приемни семейства трябва да се съгласува с председателя на комисия 

по приемната грижа в Регионалната дирекция. Програмата е съгласувана и е разгледана на 

заседание на комисията за детето и е приета. 

 

 Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

 С 10 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от 

"нива" в "ливада" или "пасище" на имоти в землищата на с.Бр.Извор и с.Гигинци 

 

Иванка Михайлова – тази промяна се налага защото имаме много молби от животновъди, които 

желаят да наемат пасища и ливади. Направихме преглед на имотите. Тези ниви не отговарят на 
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изискванията. В момента изглеждат като пасища и ливади. Ако се реши от ОбС след оглед на 

място ще бъдат променени и ще бъдат отдадени на животновъди. 

 

Десислава Стоилова – След решението на ОбС ли службата по земеделие ще реши. 

 

Иванка Михайлова – да. Те имат специални комисии. Тези имоти в момента не се ползват като 

ниви. 

 

Росен Огнянов – ние гласуваме конкретни имоти. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 10 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОБС 

 С 10 гласа „за“ се до пуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с 

цел възстановяването й на наследниците на Славе Киров Митрев 

 

Росен Огнянов – точка 7,8,9 са идентични. Предлагам да ги разглеждаме и гласуваме анблок 

 

 С10 гласа „за“ се приема предложението 

 

Иванка Михайлова – Показва на присъстващите комплекти документи с исканията за 

предоставянето на имотните 

 

 Гласува се предложението трите докладни да се допуснат до ОбС  

 С 10 гласа „за“ допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел 

възстановяването й на наследниците на Стойне Божилов Павлов 

 

С 10 гласа „за“ допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел 

възстановяването й на наследниците на Боян Давидков Димов 

 

С 10 гласа „за“ допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно 

право на ползване на помещение в имот, общинска собственост 

 

Милен Миленков – помещението е в Горна Секирна. Иска се учредяване право на ползване. 

Магазина е затворен, не работи. 

 

Иван Бъчваров – това е към клуба на пенсионера в Брезник. Няма общо с дружеството на 

инвалидите. 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 10 гласа „за“ се допуска 
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно решение за обявяване на публичен 

търг за отдаване под наем на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

 

Иванка Михайлова – предлагаме всички имоти които са свободни и на които изтича договора. 

Всеки може да кандидатства. 

 

Гласува се да се допусне докладната до ОбС 

 С 10 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца 

в общинските детски градини на територията на община Брезник, приета с Решение №267 

от 13.10.2016 година по Протокол №18 на Общински съвет – Брезник 

 

Росен Огнянов – колегите от правна и социална комисия работиха по този въпрос. 

 

Иван Тинков – има депозирано писмо от Пернишка прокуратура. Касае извършени 

незаконосъобразни действия по приемане на наредбата. 

Комисията разгледа писмото и се изготвиха промени в наредбата. Предлагаме проект за решение 

за  изменение и допълнение на Наредбата . 

 

Станислав Велков – защо сме стигнали до тук 

 

Иван Тинков – явно всички сме гласували, въпроса е към всички. Не сме догледали. 

Прокуратурата е видяла грешката, Трябва да реагираме. 

 

Иван Ставрев – явно е така, както казва г-н Тинков, но е вярно и това, че друг прокурор ако го 

гледал можело е да не го върне.  

 

Иван Тинков – На основание чл. 8 от ЗМСМА вместо думата приема да се изпише одобрява. 

 

Иван Борисов – секретар на общината - Това е проект, който ще стои на сайта. Въпроса на г-н 

Ставрев. Това е акция на прокуратурата. Има и други общини с подобни примери.  

Като цяло в доводите – наредбата е свързана с МДТ.  Трябва да решим въпроса по 

целесъобразност. Имаме длъжници към общината с по 30-40х.лева. Ще ни се да не ги 

обслужваме. Няма как да се случи. 

АПК решава проблема, че не можем да искаме документи, които имаме в общината. 

 

Станислав Велков – какво трябва да правим от тук нататък да нямаме такива върнати решения. В 

правна комисия има двама юристи. Не може да сме толкова некомпетентни.  

 

Иван Ставрев – Не бива да ни притесняват върнатите решения. Прокуратурата ги разглежда 

  

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за“ се допуска 
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ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за 

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

 

Виолета Младенова – миналия път отложихме тази докладна. 

Предлагам само освобождаване от наем. 

 

Росен Огнянов – предлагам да гласуваме до края на мандата да отпадне наема. Обидно е и за 

самите хора всяка година да се занимават. 

 

Иван Борисов – секретар на общината - В други общини има Наредба за клубовете. Там е 

записано и се планират средства в бюджета. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител – да се фиксират крайни дати за освобождаване от наем. 

 

Росен Огнянов – предлагам от 01.01.2017г до 31.12.2019г 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 10 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се да се разгледа докладната в ОбС с посочените дати за освобождаване от наем 

 С 10 гласа „за“ се приема 

 

 

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

финансова помощ 

 

Янка Хранова – предлагам да гласуваме 500 лв. 

 

Мария Добревска – зам.кмет -  всяка година идват молби от абитуриенти в тежко  финансово 

положение. 

Да се има предвид да останат някакви средства. Доколкото зная   децата са четири. 

 

Станислав Велков – предлагам 350 лв. 

 

 Гласува се предложението за 500 лв. 

 С 8 гласа „за“  и 2 въздържали се ,  предложението се приема 

 Гласува се докладната да се изготви от социална комисия и се разгледа на сесия на ОбС 

 С 10 гласа „за“ се приема 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Петрана Гергинова Гогова за отпускане на 

еднократна финансова помощ 

 

Янка Хранова – Петрана е човек който работи и ходи да се моли за работа. Не проси пари. 

 

Десислава Стоилова – предлагам да се отпуснат 200 лв. 

 

 Гласува се предложението 
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 С 10 гласа “за“ се приема 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 10 гласа „за“ се приема 

Гласува се предложението да се  изготви докладна от социална комисия и се разгледа от ОбС 

С 10 гласа „за“ се приема 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Други – Организационни въпроси 

 

Ивелина Крумова – Уважаеми колеги,  става въпрос, че има празноти в Правилника за дейността 

на ОбС. 

За отсъствието ми от комисия през м.февруари г-жа Младенова ми наложи санкция. До сега 

никой отсъстващ не е глобяван. Само аз. Никъде не е написано как и къде се обжалва решението 

за санкция. Смятам че има дискриминация. 

 

Десислава Стоилова – още при приемане на правилника казах че има празноти. 

 

Станислав Велков – най-лесно е да се идва на комисия 

 

Ивелина Крумова – някой от вас уведомява ли писмено председателя на ОбС? 

 

Виолета Младенова – Да,  има писмени уведомления, има обаждания по телефон. 

 

Ивелина Крумова – г-жа Дойчева представила ли е оправдателен документ. Смятам, че не е 

правилно. Само аз съм глобена от целия състав. 

 

Виолета Младенова – Ти имаш най-много отсъствия от всички. 

 

Милен Миленков –  При първа възможност човека трябва да приложи документ. Трябва да се 

уточни, какво е уважителна причина. 

 

Иван Ставрев – то е записано в правилника. 

 

Ивелина Крумова – след като в Правилника липсва формата под която трябва да се издаде този 

акт?! 

 

Виолета Младенова – законодателя не е предвидил. Но в същото време председателя може да 

прецени. Ще се явят неточности в Правилника. 

 

Станислав Велков – Всички, които сме отсъствали по някакъв начин сме представили 

оправдателен документ. 

 

Иван Ставрев – този спор трябва да приключи. Не е колегиален. Да отиваме на съд, за нас 

съветниците е обидно. Председателя може да прецени дали да бъде санкциониран някой или не. 

Аз като бях председател стриктно спазвах това. 

 

Ивелина Крумова – ще се обърна към комисията за защита от дискриминация. 

 

Иван Ставрев – съветвам те, като съветник от дълги години, част от които председател, да не се 

занимаваш с този въпрос. 

 

Виолета Младенова – Ние сме четири групи, не мога да толерирам групата на ГЕРБ. Ивелина  

има най-много отсъствия - 8. 
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Милен Миленков  - юрисконсулт- Надявам се че няма да има глоби, но ако искате да се изпише в 

Правилника че санкцията се налага с изписване от председателя. 

 

Иван Ставрев – Ако искате освобождаването да става с решение на общинските съветници. 

 

Виолета Младенова – Според мен не бива такава тежка процедура. 

 

Иван Ставрев – личните взаимоотношения трябва да бъдат настрани. Нямаме провалена сесия 

поради отсъствия. Да приключим въпроса и да останем с добри взаимоотношения. 

 

Росен Огнянов – Госпожа Младенова е в правото си да реши.  

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 
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