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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  25.07.2017г. от 09.45  часа в заседателната зала на ОбС – Брезник се провежда    

заседание  на ПК по нормативна уредба , законност и обществен ред към ОбС. 

Присъстват: Иван Тинков, Добринка Дойчева, Катя Йорданова, Йорданка Ушашка, Ивелина 

Крумова, Иван Ставрев, Янка Хранова ,  както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет, Иван Борисов – секретар 

на общината,  Милва Огнянова – гл.счетоводител, Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО,  

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Наталия Първанова – експерт образование и 

култура, Лилия Чернева и Детелина Виденова – експерти ТСУ и ЕИ, Бойко Атанасов – 

гл.специалист „УС“, Милен Миленков - юрисконсулт 

 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно Приемане на Годишния отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на сметките за средства от ЕС на Община Брезник за 2016г 

2. Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник в Списъка на 

средищните училища за учебната 2017/2018г 

3. Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник в Списъка на 

защитените училища за учебната 2017/2018г 

4. Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" с.Ноевци   в Списъка 

на средищните училища за учебната 2017/2018г. 

5. Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" с.Ноевци   в Списъка 

на защитените училища за учебната 2017/2018г 

6.  Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в сила от 19.05.2015 г. 

7.  Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

управлението на   общинските пътища, приета с Решение №162 от 21.04.2005 г. 

8. Докладна записка относно Преобразуване на общинска Детска градина към ОУ „Христо 

Смирненски“ с. Ноевци във филиал на общинска Детска градина „Брезица“ гр. Брезник 

9.  Писмо от Асоциацията по ВиК относно: Провеждане на извънредно заседание на  

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

„ВиК“ ООД- Перник 

10. Други 

 

Виолета Младенова – председател на ОбС  - Уведомява за постъпили допълнителни докладни 

към дневния ред: 

- Докладна записка относно Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе и 

сервитут за осигуряване на транспортен достъп и ел.захранване на базова станция на 

http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
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„Булсатком“ ЕАД в проектен имот ПИ № 10548.083.015 в землището на с.Велковци, 

местност „Страище“; 

- Докладна записка относно разрешение за  изработване на проект на ПУП – ПЗ на 

проектен ПИ № 10548.083.015 в землището на с.Велковци, местността Страище с площ 

400 кв.м за изграждане на ЖР кула за монтиране на приемно-предавателна станция на 

„БУЛСАТКОМ“ ЕАД  БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА. 

 

- Докладна записка относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за учредяване на трасе 

и сервитут на промишлен напорен тръбопровод Ф90 от УПИ l-73.l, 73.5, кв. 129 по ПУП 

на гр.Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода в ПИ № 06286.72.30 по КККР 

на гр.Брезник, област Перник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, преминаващ 

през ПИ № 73.34, представляващ полски път, общинска собственост; 
 

- Отмяна на решение № 403/20.04.2017г 

- Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП – ПП за трасе и сервитут на 

захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК ЕАД 

- Призовки 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – Колеги, дневния ред е пред вас. Предлагам да гласуваме 

допълнителните точки да влязат в дневния ред 

Със 7 гласа „за“ се приема 

Гласува се целия дневен ред 

Със 7 гласа „за“ се приема заедно с допълненията. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на Годишния отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС на Община Брезник за 2016г 

 

Виолета Младенова – В петък беше общественото обсъждане. Някои от вас присъстваха. 

 

Иван Тинков – ако няма нещо допълнително предлагам точката да се допусне до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ докладната се допуска до ОбС 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник 

в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018г 

 

Наталия Първанова –  експерт образование и култура -  В началото на юли излезе ново 

постановление на МС във връзка със средищните училища. Списъците на средищните и 

защитените училища отпаднаха с новото постановление. Затова е необходимо решение за 

кандидатстване отново за средищни и защитени училища. 

 

Иван Тинков – един вид това е на база промяна в нормативната уредба. 

 

Наталия Първанова – от тук нататък винаги по това време ще се иска решение за защитени и 

средищни училища. Валидно е за една учебна година. Новото е че кандидатстваме за защитено 

средно училище „Васил Левски“. Общината е високопланинска, отдалечени населени места от 

общинския център. След като има решение на ОбС трябва да направим мотивирано предложение 
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до министъра, след което като средищни и защитени училища да се включат в тези национални 

списъци. 

 

Иван Тинков – считам, че нещата са ясни. Едно начинание за запазване на училищата. 

 

Иван Ставрев – ако по средата на годината отпаднат някои ученици, какво се случва. 

 

Наталия Първанова – остава до следващата учебна година. След това се кандидатства отново. 

Иван Тинков – предлагам да гласуваме точки 2,3,4,5, касаеща двете училища анблок 

 Със 7 гласа „за“ точките се допускат до заседание на ОбС 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник 

в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018г 

 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" 

с.Ноевци   в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018г. 

 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" 

с.Ноевци   в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018г 

 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в сила от 

19.05.2015 г. 

 

Виолета Младенова – Тук са събрани няколко докладни. Има и становище от г-н Борисов 

 

Иван Борисов – секретар на общината - докладните са стояли на сайта. Едната докладна е 

добавяне на нови услуги. Отнася се до такива, които до сега не сме администрирали, може и да 

не се наложи, но има национален списък и трябва да има еднаквост. Да имаме на 100% 

покриване на всички услуги се наложи да пуснем преди време тази докладна. Едновременно с 

това се работи активно по електронизация на някои услуги. Има нова агенция. Ние и преди сме 

извършвали такива услуги. Сега премахваме от списъка услуги, които не са получили номер в 

националния списък. За да не се налага и това да стои 30 дни използваме случая да добавя със 

становището това предложение. 

Има добавка за експресни услуги. Не че не сме го правили и досега. Стремежа ни е да 

обслужваме гражданите сега и веднага. Предложил съм тройна цена от тази за обикновена 

услуга. Спешно нужно е да се приемат нещата. Изготвят се бланки за заявления 
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Виолета Младенова – решението ще бъде изписано по параграфи и ще влезе в сила от 20.08. С 

юриста ще изпишем проекта за решение. 

 

 Гласува се докладната записка да се включи в дневния ред с изготвяне на проект за 

решение 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за управлението на   общинските пътища, приета с Решение №162 от 

21.04.2005 г. 

 

Виолета Младенова – след писмо на прокуратурата и работна среща с общинска администрация 

предлагаме отмяна на текстове. Предложението е стояло на сайта. Ще предложим да влезе в сила 

от 20.08. 

 Гласува се допускане на точката до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно Преобразуване на общинска Детска градина 

към ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци във филиал на общинска Детска градина 

„Брезица“ гр. Брезник 

 

Наталия Първанова  - експерт образование и култура - пак във връзка с новия закон за училищно 

и предучилищно образование. Завари детската градина в ОУ с. Ноевци. Една година имаше 

гратисен период. Сега вече трябва да се приведе в законосъобразно изискване. В институция 

която би могло да съществува – филиал към ДГ „Брезица“. Един директор на основно училище 

не може да бъде и директор на детска градина.  

 

 Гласува се допускане на точката до дневния ред на ОбС 

 Със 7 гласа се допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Писмо от Асоциацията по ВиК относно: Провеждане на извънредно 

заседание на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник 

 

Виолета Младенова – получи се писмо за извънредно заседание на 05.09.2017 с проект на дневен 

ред. Трябва да упълномощим кмета, ако решим, да присъства на това събрание и да гласува по 

точки. Има изпратен диск с план – обемист – г-н Добринов го взе да се запознае. Ако някой се 

интересува може да го вземе. 

 

Иван Тинков – на заседание на икономическа комисия  се разгледа , прие се предложение да се 

упълномощи кмета и да гласува по преценка. 

 

 Гласува се допускане на точката до дневния ред като се упълномощи кмета и да гласува 

по преценка с изготвяне на докладна с предложение от председателя на ОбС. 

http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
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 Със 7 гласа „за“ се приема 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно Разрешение за изработване на проект за 

ПУП – ПП за трасе и сервитут за осигуряване на транспортен достъп и ел.захранване на 

базова станция на „Булсатком“ ЕАД в проектен имот ПИ № 10548.083.015 в землището на 

с.Велковци, местност „Страище“ 

 

Иван Тинков – ако няма какво да се допълни предлагам да гласуваме допускане до дневния ред 

на сесията 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за  изработване на проект 

на ПУП – ПЗ на проектен ПИ № 10548.083.015 в землището на с.Велковци, местността 

Страище с площ 400 кв.м за изграждане на ЖР кула за монтиране на приемно-

предавателна станция на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД  БЕЗ ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА 

 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за 

учредяване на трасе и сервитут на промишлен напорен тръбопровод Ф90 от УПИ l-73.l, 

73.5, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода в ПИ № 

06286.72.30 по КККР на гр.Брезник, област Перник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ 

ЕООД, преминаващ през ПИ № 73.34, представляващ полски път, общинска собственост 

 

Иван Тинков -  това е трасе за водопровод, преминаващ през общински път 

Виолета Младенова  - нека някой по-подробно да обясни докладната. Дойде днес. Вчера 

комисията по ТСУ мина и не е гледана 

 

Богомил Илков – специалист ТСУ - има процедура, която е минала. Остава да бъде взето 

решение на ОбС. В този общински път има утвърдено трасе за кабел. Този е отделен за 

водопровода. Има решение за изработване на ПУП. Сега се приема ПУП. 

 

Иван Тинков – предлагам да гласуваме допускане до дневния ред на сесията 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Отмяна на решение № 403/20.04.2017г 

Милен Миленков – юрисконсулт - мотивите с които искам отмяна на решението са, че в решение 

№ 403 на ОбС е допусната техническа грешка, като е изписан договор, който към датата на 

вземане на решението е бил изтекъл. Това усложнява вписването на договора. Има друг 

действащ договор. Трябва да се изпише той. 
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Виолета Младенова – ние трябва да вземем две решения. Първо ще отменим решение № 403 като 

изпишем основанията за поименно гласуване и второ ще вземем ново решение с номера на 

действащия договор. 

 

Иван Тинков – предлагам да гласуваме допускане на точката до дневния ред на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП – 

ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК ЕАД 

 

Иван Тинков – става дума за Станьовци 

Богомил Илков – специалист ТСУ  - имаме решение за това трасе, но е изпуснат номера на един 

от имотите през които минава. 

Милен Миленков – юрисконсулт - имота е публикуван и обявен, не са постъпили възражения, но 

при изписването на докладната и проекта на решение е изпуснат единия имот. 

 

Виолета Младенова – това означава, че пак ще бъдат две решения. Едното отменяме решението и 

друго вземаме ново решение с изписване на всички имоти. 

 Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: призовки  

Милен Миленков – юрисконсулт  

 Става дума за три дела. Две от окръжна прокуратура и едно от физическо лице. Има 

насрочени дела. Предстоят съдебни дела на които да се предоставят съответните документи. ОбС 

като приел съответните наредби носи наказателна тежест.  Да се изготвят защити. 

 

Виолета Младенова – Колеги, трябва да решим кого да упълномощаваме да ни представлява на 

делата. 

Милен Миленков – вчера малко коментирахме делото на физическото лице. Дебатирахме дали 

има правен интерес да атакува наредбата. Дали има наложена глоба. Това са неща които трябва 

да се разгледат и се изготви защита. 

 

Виолета Младенова – не е нужно да разглеждаме по същество. Има насрочени дела . Да решим 

ще се явяваме ли, ще упълномощаваме ли някого. 
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Иван Тинков – според мен трябва да вземем решение да има представител който да ни 

представлява на делата. Да подготви защитата със съответния хонорар за дейността. Предлагам 

това да бъде Милен Миленков. 

 

Виолета Младенова – трябва да се знае дали има такива средства. От къде да се вземат. 

Моника Банкова – ще се провери и ще се уведоми ОбС 

Иван Тинков – предлагам да упълномощим г-н Миленков да представлява ОбС  на трите дела със 

съответния хонорар. Да се изготви докладна от правната комисия и се внесе в ОбС. 

Ако имате други предложения да ги чуем. 

 Гласува се предложението на Иван Тинков 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на точката до сесия на ОбС с изготвена докладна от правна комисия 

 Със 7 гласа „за“ се допуска.       

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

     1……………………………./Иван Тинков/ 

     2……………………………./Ивелина Крумова/ 

     3……………………………./Йорданка Ушашка/ 

     4……………………………./Катя Йорданова/ 

     5……………………………/Добринка Дойчева/ 

     6……………………………/Иван Ставрев/ 

     7……………………………/Янка Хранова/ 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 

       

 


