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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 26.06.2017г от  10,30 часа в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда съвместно 

заседание на постоянните комисии към ОбС. 

Присъстват: Иван Ставрев, Борислав Стоянов, Добринка Дойчева, Катя Йорданова, Станислав 

Велков, Десислава Стоилова, Янка Хранова, Йорданка Ушашка, Иван Тинков, както и Виолета 

Младенова – председател на ОбС 

Отсъстват: Ваньо Добринов, Росен Огнянов, Ивелина Крумова 

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

зам.кмет на общината,  Иван Борисов – секретар на общината, Милен Миленков – юрисконсулт, 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ, Лилия Чернева – ТСУ  и ЕИ, Иванка Михайлова 

– ст.специалист селско и горско стопанство, Бойко Атанасов – гл.специалист Управление на 

собствеността, Аниела Асенова – директор на Общински исторически музей 

 

Предложен е следния проект за дневен ред 

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

2017г 

2. Докладна записка относно предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска 

собственост на Сдружение с нестопанска цел "Дабет - Перник - клон Брезник" 

3. Докладна записка относно Молба за закупуване на общински недвижим имот - магазин 

с.Кривонос 

4. Молба от Георги Боянов Владов, председател на Пенсионерски клуб „Любаш“ - 

с.Кривонос за предоставяне ползването магазина на селото, за нуждите на клуба 

5. Докладна записка относно внасяне на предложение до министерски съвет на Република 

България за отпускане на персонална пенсия  

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

възстановяването й на наследниците на Владимир Христов Кузев 

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

възстановяването й на наследниците на Димитър Иванчев Гелев 

8. Отмяна на Решение № 413/25.05.2017г. по Протокол № 6 на Общински съвет Брезник и 

приемане на ново решение за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с. Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гълъбинка Стоилкова 

Божилкова 

9. Доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности през предходната 

година. 

10. Отчет за дейността на Общинския музей  и състоянието на  паметниците на културата. 
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11. Други 

 

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Колеги, преди да започнем искам да  изказа задоволството от организацията и провеждането на 

събора. Всичко беше много хубаво. 

Виолета Младенова предлага за председателстващ на заседанието Иван Тинков – председател на 

правна комисия. 

 Същата уведомява за допълнително постъпили докладни записки, като ги раздава на 

присъстващите: 

  Докладна записка относно разкриване на социална услуга от резидентен тип - „Център 

за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ 

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

на обекти - общинска собственост 

 Докладна записка относно покана за Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник 

 Докладна записка относно Подаване на заявление за възстановяване на средства от 

отчисленията по чл.20 от Наредба №7/2013г. и за закупуване на употребяван 

двураменен контейнеровоз за разделно събиране на отпадъци. 

Гласува се предложението за председателстващ на заседанието Иван Тинков 

 Със 9 гласа „За“ – предложението се приема. 

Иван Тинков – благодаря за доверието. Да преминем към дневния ред. Предлагам да гласуваме 

дневния ред заедно с допълненията които постъпиха. 

 Със 9 гласа „за“ дневния ред е приет заедно с допълненията. 

 

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

разходи през 2017г 

 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ - Става дума за вече закритото сметище. Има 

изготвен проект 

 

Станислав Велков – къде ще бъде терена 

 

Иван Ковачев – на  изхода след Варош. 

Бойко Атанасов – малко под сметището 

 

Станислав Велков – как се предвижда във времето напред. 
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Иван Ковачев – Ще се търси финансиране. Проекта е предоставен в РИОСВ 

 

Десислава Стоилова – какво ще се прави с натрупаната смет извън сметището. Ако има проверка, 

общината не търпи ли санкции 

 

Иван Ковачев – не сте ходили скоро. От три седмици се чисти. Запръстено е. 

 

Иван Бъчваров – проблема е че докато се чисти на следващия ден се откриват три камиона смет. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 9 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се да се допусне докладната до заседание на ОбС 

 Със 9 гласа „за“ се приема 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на нежилищни помещения, 

публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел "Диабет - Перник - клон 

Брезник" 

Бойко Атанасов – гл.специалист Управление на собствеността 

  Има постъпила молба. Има и подходящо помещение. 

 

Мария Добревска – зам.кмет – имат нужда, защото обслужват доста хора. 

 

Десислава Стоилова – таксата е много малка. Не е ли възможно да бъдат освободени. 

 

Мария Добревска – не намерихме основание за безвъзмездно предоставяне. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 9 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се да се допусне докладната до заседание на ОбС 

  Със 9 гласа „за“ се приема 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Молба за закупуване на общински недвижим 

имот - магазин с.Кривонос 

 

Виолета Младенова – искам да кажа, че освен в общината и в ОбС са постъпили тези документи. 

Лицето е закупило терена, иска да закупи и сградата. 

От друга страна хората искат да им бъде предоставена сградата за ползване. Това е единствената 

обществена сграда. 

 

Станислав Велков – той е закупил терена, но според мен неправомерно 

 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ 

 Според мен трябва да се оспори нотариалния акт за закупуване на терена. Обхващат се 

улици. 
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Бойко Атанасов – гл.специалист Управление на собствеността  

 Според мен това е един частен, особен случай. Не случайно го поставяме на вниманието на 

ОбС. Парцеларния план, който е направен навремето – да, хората са невинни – но този план не е 

съвместен с регулационния план. Може би не е случайно. Сградата не е заснета. Проведен е търг и 

хората са купили терена. Казуса е доста сложен. Не е сигурно дали общината ще спечели ако 

заведе дело за неправомерно продадена земя. Не се знае съда какво решение ще вземе. Напълно 

основателни са жалбите и желанието на хората. Според мен не трябва да се продава сградата. Това 

е единствената обществена сграда. Там има и постоянно живеещи хора. Това е мястото където се 

снабдяват с неща от първа необходимост. 

От друга страна молителите също имат право, защото се чувстват собственици на терена. За 

съжаление има и други случаи. Проблемите ще продължат. Тези планове не са съвместявани с 

регулационните планове. 

 

Станислав Велков – Човека е заградил терена и пътя.  Да се предупреди да осигури достъп до 

имотите на хората. 

 

Иван Ковачев – Този спор не може да се реши без съдебна процедура. 

 

Десислава Стоилова – най-чистия вариант според мен е да откажем продажба на сградата. Да се 

види процедурата и се предложи решение. 

 

Бойко  Атанасов – гл.специалист Управление на собствеността  

 Може би трябва да се пристъпи към  отчуждаване. 

 

Десислава Стоилова – ако е необходимо обезщетяване на собственика. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт. Има много варианти. По-добре е собственика на имота да заведе 

дело. Може и със заповед кмета да разпореди предоставяне на достъп до имота. 

 

Иван Ставрев – сега нашето мнение е, че не разрешаваме продажбата на  имота. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 9 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесията на ОбС с предложение за решение за 

недопускане продажба на имота. 

 С 9 гласа „за“ се приема 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Молба от Георги Боянов Владов, председател на Пенсионерски клуб 

„Любаш“- с. Кривонос за предоставяне ползването магазина на селото, за нуждите на клуба 

 

Иван Тинков – тази точка е свързана с предишната. Молбата е за предоставяне на помещението. 

Според мен няма проблеми. Предлагам да гласуваме допускане на молбата до ОбС, като до 

сесията председателя на ОбС изготви докладна за предоставяне на помещението.  

 

Иван Ставрев – регистриран ли е този клуб и може ли да се сключи договор 
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Иван Тинков – може да се сключи с физическото лице, което представлява хората 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 9 гласа „за“ се прекратяват 

 

Гласува се допускане на докладната до сесията на ОбС с предложение изготвяне на 

докладна за предоставяне на имота 

 С 9 гласа „за“ се приема 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно внасяне на предложение до министерски съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия  

 

Гласува се допускане на докладната до сесията на ОбС  

 С 9 гласа „за“ се приема 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел 

възстановяването й на наследниците на Владимир Христов Кузев. 

Иван Тинков – 6 и 7 точка са идентични. Да ги разгледаме заедно. 

 

Гласува се допускане на докладната до сесията на ОбС  

 С 9 гласа „за“ се приема 

 

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

цел възстановяването й на наследниците на Димитър Иванчев Гелев 

 

Гласува се допускане на докладната до сесията на ОбС  

 С 9 гласа „за“ се приема 

 

ОСМА ТОЧКА: Отмяна на Решение №413/25.05.2017г. по Протокол №6 на Общински съвет 

Брезник и приемане на ново решение за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на наследниците на Гълъбинка 

Стоилкова Божилкова 

 

Иванка Михайлова – има допусната техническа грешка при изписване на имота. Предложението е 

изписано правилно. 

 

Виолета Младенова – как да бъдат исписани решенията. Може би първо решение за отмяна на 

решението и второ решение за приемане на новото решение 

 

Иван Тинков – да гласуваме допускане на докладната и до сесията ще обсъдим как да се оформи 

решението. 

 С 9 гласа „за“ докладната се допуска 
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ДЕВЕТА ТОЧКА: Доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности 

през предходната година. 

 

Мария Добревска –  зам.кмет -  предоставени са отчетите на читалищата. Съгласно Закона за 

народните читалище те се отчитат и е добре да имате решение. 

 

Иван Тинков – отчетите са пред вас. Ако има мнения 

 

Виолета Младенова – предлагам да се запознаем с решенията и да изключим точката от дневния 

ред. 

 

Иван Ставрев – необходимо е да бъде изготвена докладна с проект за решение, че се приемат 

отчетите за сведение. 

 

Иван Тинков – да гласуваме допускане на точката до дневния ред на сесията с изготвяне на 

докладна с проект за решение 

 

 С 9 гласа „ЗА“  се приема предложението 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общинския музей  и състоянието на  паметниците 

на културата. 

Виолета Младенова – имаме отчет от директора на ОИМ. Няма нищо за паметниците на културата 

 

Аниела Асенова – директор на ОИМ  

 Радостно е, че през изтеклия период се увеличава броя на даренията и на посещенията. 

Дарителите са 21. Имаме и дарения от МО . Имаме научно изследователска дейност. Най-новите 

изследвания показват, че загиналите които са погребани в Брезник са 94. Има един човек от 

Слаковци, който е погребан в Сливница, Там е изписано името му. 

Обиколихме старите чешми в Брезнишко. Записваме , снимаме.  

Много трудно се съхранява народната памет. Включихме се в инициативата „Левски в моя град“. 

Още една инициатива – учениците да записват всичко от баби и дядовци. 

Участвахме в предаването на Радио България  за чужбина – историята на Билинския манастир. 

Имаме  информация, че много слушания  има в чужбина. 

Редовно качваме снимки и материали. Имаме методическа дейност. Помагаме на студенти. 

Инвентирана е музейната сбирка в с.Слаковци.  

Има желание от една двойка софианци, които искат септември да правят Граовска сватба. 

Трябва да даваме възможност  и да помагаме на всички които правят нещо за да се популяризира. 

 

Виолета Младенова – Виждаме в отчета за дейността на музея. Искам само да помоля да ни бъде 

давана информация за предстоящите мероприятия. 

Иван Ставрев – може в началото на месеца да ни предоставяте какво предстои. 

 

Аниела Асенова – директор на ОИМ за паметниците на културата. Иманярите с пълна сила копаят 

и за съжаление унищожават всичко каквото намерят. Упълномощете  ни  да  изготвим списък. 
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Мария Добревска – зам.кмет -  това е работата ви. Ние също сме писали за Пусто Гърло. 

 

Виолета Младенова – да разбирам ли, че микроклимата в музея е добър. 

 

Аниела Асенова – директор на ОИМ -  това са наши вътрешни работи. Смятам че всичко ще бъде 

наред. 

 

 Гласува се допускане на точката до дневния ред с изготвяне на докладна с проект за 

решение за приемане на отчета за сведение 

 С 9 гласа „за“ се приема 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разкриване на социална услуга от 

резидентен тип- „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ 

 

Мария Добревска – Тази услуга е заложена в Годишния план. Досега сме кандидатствали за ЦНСТ 

за пълнолетни с физически увреждания – не се получават нещата. Сега се опитваме за лица с 

деменция. Предполагаме че шансовете са по-големи. Стандартите там са по-големи. Ако приемете 

решението ще  кандидатстваме. В момента също има лица с деменция. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 9 гласа „ЗА“  се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен 

търг за отдаване под наем на обекти- общинска собственост 

Оля Малинова – Става дума за 18 обекта. Договорите с наемателите изтичат  до 30.09. 

Процедурата е дълга, затова включваме и тези които изтичат през септември. 

Въпроса ми е дали е необходимо всеки път да има решение на ОбС. Поради дългата процедура 

понякога се налага да удължаваме срока на договора до процедурата. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 9 гласа „за“ се допуска 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно покана за Общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник 

 

Виолета Младенова – става дума за рефинансиране за издължаване на суми. По предложение  на 

кмета е да се  гласува „за“ само ако се включи и издължаване към „Водоснабдяване“ ЕООД 

Брезник – задълженията са 300 000 лв. . 

 

 Гласува се допускане до ОбС 

 С 9 гласа „за“ се допуска 
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Подаване на заявление за 

възстановяване на средства от отчисленията по чл.20 от Наредба №7/2013г. и за закупуване 

на употребяван двураменен контейнеровоз за разделно събиране на отпадъци. 

 

Иван Ковачев – Ние сме провели процедура за доставка на такъв автомобил. Финансирането се 

очаква от отчисленията на средствата които сме плащали. Изискването е да има процедура и 

решение на ОбС. 

 

Десислава Стоилова – къде ще бъде извозването? 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  там където Община Перник извозва. 

Десислава Стоилова – да се помисли за растителния отпадък. 

Мария Добревска – всеки в двора си може да си направи кът за отделяне на растителния отпадък. 

Иван Ставрев – да се определи място за растителен отпадък, дори със заплащане. 

Иван Ковачев – Договора ще бъде сключен само след като се преведат парите от РИОСВ 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 9 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на точката до дневния ред 

 С 9 гласа „за“ се допуска 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 
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