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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 
                                                                                     

П Р О Т О К О Л 

 

   Днес 24.07.2017г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС – Брезник  се провежда 

заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, 

контрол върху дейността на дружествата с общинско участие към ОбС. 

 

Присъстват: Росен Огнянов, Ивелина Крумова, Ваньо Добринов, Десислава Стоилова, Борислав 

Стоянов, Иван Тинков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС 

 

Отсъства: Янка Хранова 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Бойко Атанасов – ст.специалист УС,  Милва 

Огнянова – гл.счетоводител, Моника Банкова – ст.специалист бюджет и ТРЗ, Оля Малинова – 

директор на дирекция ОСПО, Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура, Лилия 

Чернева и Детелина Виденова – експерти ЕИ,  

 

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 утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в 

с.Брезнишки Извор и сключване на договор за продажба. 

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в 

с.Садовик и сключване на договор за продажба. 

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в 

с.Гигинци и сключване на договор за продажба. 

5.  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. 

6.  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. 

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

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

8.  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 

9. Други 

 

Виолета Младенова –председател на ОбС уведомява за допълнителни докладни към дневния 

ред: 

- Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на 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 

местността „Страище“ 

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

проектен ПИ $ 10548.083.015 в землището на с.Велковци, местността „Страище“ с площ 

http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
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400 кв.м. за изграждане на ЖР кула за монтиране на приемно-предавателна станция на 

Булсатком ЕАД без промяна предназначението на земята 

- Призовки за административни дела 

 

Заседанието открито от Росен Огнянов – председател на ПК 

По дневния ред. 

Росен Огнянов предлага да се включат в дневния ред допълненията 

С 6 гласа „за“ се приема 

Гласува се целия дневен ред с допълненията 

С 6 гласа „за“ дневния ред е приет 

 

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 имаше публично обсъждане на отчета 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

придаваеми имоти в с.Брезнишки Извор и сключване на договор за продажба. 

 

Оля Младенова – придаваеми места. Направена е оценка от лицензиран оценител. 

 

Към заседанието се присъединява Янка Хранова . Стават  7/ седем/ членове на комисията 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

придаваеми имоти в с.Садовик и сключване на договор за продажба. 

 

Оля Младенова – Случая е идентичен - придаваемо място. Направена е оценка от лицензиран 

оценител. 

Ваньо Добринов –Нека към тези докладни има и скици 

 

Оля Малинова – показва комплекти документи. 

Гласува се да се допусне до ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

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

придаваеми имоти в с.Гигинци и сключване на договор за продажба. 

Оля Младенова – Отново става дума за придаваемо място. Направена е оценка от лицензиран 

оценител. 

Ваньо Добринов – оценката на оценителя е 3,83. Каква е пазарната цена. В общината върви 

около 10,00 лв. 

Мария Добревска – от къде може да се вземе тази цена. 

Ваньо Добринов – напишете имоти БГ и ще видите. 
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Оля Малинова – оценителя е определил цената. 

Бойко Атанасов – има методика по която лицензирания  оценител работи. Всеки имот се 

оценява самостоятелно. 

Ваньо Добринов – да – оценителя стои зад тази оценка. Според мен тази цена е ниска. 

Предлагам да я доближим до пазарната цена – поне до 5 лв. 

 

Виолета Младенова – става въпрос за придаваем имот. 

Ваньо Добринов – няма значение. 

Атанаска Варадинова – лицата и сега я ползват – безплатно. Ако му се види скъпо няма да я 

закупи. 

Бойко Атанасов – ОбС може да не уважи оценката. 

Ваньо Добринов – ОбС може да определи каквато иска оценка. 

 

Росен Огнянов – предлага да се прекратят разискванията 

Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 

Гласува се да се допусне до ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

 

ПЕТА 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 – знаете за работна среща с колегите от общинска администрация 

Проектите са стояли на сайта. Имаме и писмо от прокуратурата 

 

Милен Миленков – юрисконсулт 

 Предложението е стояло на сайта. Предложението трябва да се изнесе в параграфи. 

Създава се нова алинея и се изписва съдържанието. Така  изписваме всеки от текстовете в 

таблицата в параграфи. Трябва да решим от кога влиза в сила. Според мен от 30 август. 

 

Иван Борисов – трите материала с във връзка. В моето становище съм предложил вариант за 

дата. 

Виолета Младенова – посочена е 20.08. 

Милен Миленков – нормална е датата 

 

Десислава Стоилова – чл. 48 целия текст се отменя, с какво ще се замени? 

 

Иван Борисов – предложил съм да бъдат отменени текстовете които вече не съществуват в 

административния регистър на национално ниво. Някои се приравняват към друг вид услуги. 

Други отиват в друга институция.  Номерата вече са единни /четири цифрени/. Ние се 

приравняваме. Подготвя се единен портал на администрацията за услуги.  Голяма част от 

нещата преминава в електронно обслужване. Предложил съм да отменим всичко старо. Трябва 

да добавим експресни услуги. Да се уеднаквим с националното законодателство. 

В трета точка на становището – направиха се промени докато проекта стои на сайта. УП се 

издава само на наши служители. Но много хора са работили по програми и може би за това е 
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върнато като услуга. Сега е момента всичко да се оформи. За следващ път ще го разработим 

отново и ще сложим ново начало. 

 

Виолета Младенова – до заседанието на ОбС ще се изработи решението и ще се предостави за 

гласуване. 

 

Росен Огнянов -  Експресната услуга не може да важи за всички услуги. 

Иван Борисов – Вие определяте цената, но не може всичко да се включи като такава услуга. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се докладната да бъде разгледана от ОбС с предоставено за гласуване решение. 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

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

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

от 21.04.2005г. 

 

Виолета Младенова – По същия начин имаше писмо от прокуратурата. На работната среща я 

разгледахме. Предлага се отмяна на членове и алинеи. Ще запишем влиза в сила от… 

 

Росен Огнянов – в това число влизат ли и пътищата, ползвани от земеделските производители 

Бойко Атанасов – те са полски пътища 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се докладната да се разгледа от ОбС 

Със 7 гласа „за“ се приема 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Преобразуване на общинска Детска градина 

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

„Брезица“ гр. Брезник 

 

Мария Добревска – Закона влезе в сила от първи август миналата година. Всичко в системата на 

образованието е уредено. Даде се гратисен период за една година детските градини към 

училищата да останат. Сега вече дойде момента в който детската градина към ОУ не може да 

съществува в този вид.  Най-малкото което е директора на училището не може да бъде и 

директор на детска градина. Започва процедура. Кмета на общината прави мотивирано искане 

до МОН. Издава заповед за преобразуването. Публикува се в ДВ. Продължителна е 

процедурата, затова сега го предлагаме, за да може до началото на учебната година да сме 

приключили. Детската градина е общинска и ние не чакаме решение на министъра. Само 

информираме. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се да бъде разгледана докладната на сесия на ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска до сесия 

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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ОСМА 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. Има посочен дневен ред. Трябва да дадем мандат на 

кмета. 

 

Ваньо Добринов – имаме ли информация за вноски от другите общини. До колкото зная нашата 

община плаща всичко.  

 

Виолета Младенова – не е коректно да се интересуваме от другите общини. 

 Има диск с целия план. Много е обемен. 

 

Ваньо Добринов – питането ми е, защото имам информация, че другите общини не плащат. Ние 

сме членове и можем да поискаме информация. Пример е общинското депо за отпадъци. Това е 

основание да потърсим информация какво плащат другите общини. Предлагам да потърсим 

такава информация. 

 

Виолета Младенова – предлагам да упълномощим кмета на общината да участва в общото 

събрание и да гласува по преценка по дневния ред. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се докладната да бъде разгледана в ОбС  с предложението на Виолета Младенова – 

кмета на участва в общото събрание и да гласува „по преценка“ 

Със 7 гласа „за“ предложението е прието 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на 

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 местността „Страище“ 

 

Гласува се докладната да се допусне до ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

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

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 предназначението на земята 

 

Гласува се докладната да се допусне до ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Призовки за административни дела 

 

Виолета Младенова – Има насрочени дела. Жалбата е от частно лице до административен съд. 

Касае нашата наредба. Същевременно ние имаме писмо от окръжна прокуратура за промяна на 

Наредбата. Ние сме го направили. 

 



6 

 

Ваньо Добринов – да прочетем жалбата. 

 

Виолета Младенова – тъй като имаме насрочени дела, трябва да упълномощим някого да ни 

представлява на делото. 

 

Милен Миленков – най-вероятно лицето е било на територията на Брезник. Тук важат 

нормативните документи на Брезник. Въпроса е дали той е бил санкциониран или не. Ако няма 

съставен акт трябва да се изиска служебна бележка от полицията. Има какво да се работи по 

тази жалба. Да се изготви защитата. 

По писмото на  окръжна прокуратура са направени промени. Някои текстове са останали. 

 

Росен Огнянов – предлагам да упълномощим юриста на общината, ако има желание да се 

занимава. 

Милен Миленков – в състава на ОбС има юристи. Не е проблем да бъде някой от тях. 

Виолета Младенова – трябва да изготвим докладна с предложение. Да се включи хонорар. 

 

Росен Огнянов – нека правна комисия изготви предложението по т.други. Ние да гласуваме да 

се разгледа след предложение от правна комисия. 

 

Десислава Стоилова – предлагам правна комисия да изготви докладна записка с предложение 

до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ предложението се приема. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

       

    ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

 

    1. Росен Огнянов………………………………….. 

    2. Янка Хранова.………………………………….. 

    3. Ваньо Добринов.……………………………….. 

    4. Десислава Стоилова..………………………….. 

    5. Ивелина Крумова...…………………………….. 

    6. Иван Тинков…………………………………….. 

    7. Борислав Стоянов………………………………. 

 

 

Протоколист: 

       /Л. Любомирова/ 


