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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 21.08.2017г.от 14.00 часа в заседателната зала на ОбС  се провежда  съвместно 

заседание  на постоянните комисии  към Общински съвет Брезник. 

 

Присъстват: Борислав Стоянов, Катя Йорданова , Станислав Велков, Йорданка Ушашка, Иван 

Ставрев, Десислава Стоилова, Иван Тинков, Янка Хранова, както и Виолета Младенова – 

председател на ОбС. 

 

Отсъстват: Росен Огнянов, Ваньо Добринов, Ивелина Крумова, Добринка Дойчева,  

 

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

на общината,  Милва Огнянова – гл.счетоводител, Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ,  

Детелина Виденова – еколог,  Лилия Чернева – експерт ЕИ; арх. Огнянов – гл.архитект, Милен 

Миленков – юрисконсулт, Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство, 

Атанаска Варадинова – началник отдел МДТ 

 

Предложен е следния проект за дневен ред: 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Брезник и на търговските дружества "Брезник фарм" ЕООД и "Водоснабдяване" ЕООД. 

2. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за 

учредяване право на прокарване трасе и сервитут на подземен кабел 20 КV за захранване 

на мобилна приемо-предавателна станция SO 1436 "SVETI RANGEL", находяща се в ПИ 

145007 върху имоти, общинска собственост в землището на с.Станьовци 

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот в 

с.Режанци 

4. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за 

учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ кабел по ККР 

на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС Рисорсиз“  

5. Докладна записка относно одобряване на ПУП-парцеларен план за учредяване на трасе и 

сервитут на захранващ ел.кабел 20 КV с цел захранване на стопанска постройка върху 

ПИ 06286.72.21 по ККР на гр. Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз” ЕООД,съгласно 

нотариален акт № 151, т. І рег. № 550 д.№ 71/2014г и становище на ЧЕЗ изх. №  

1201556570/20.08.2014г 

6. Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс за управление на 

Стратегията за ВОМР на "МИГ Трън-Брезник-Божурище" 

7. Докладна записка относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските 

детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община 

Брезник. 

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Петрушин Костов 

Младенов. 



2 

 

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Георги  Павлови 

Стоичкови. 

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Станимир Стоянов Иванов. 

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Дамян Дойчев Варадинов. 

12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Слаковци, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Андреев Илиев. 

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Никола Донков Банков. 

14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Слаковци,, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Стоянов Каленков. 

15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Велковци  с цел възстановяването й на наследниците на  Неделко Лазаров Ковачев. 

16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на  Васил Георгиев Пайчев  

17. 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 

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

"пасище" на имоти в землището  на с.Ребро 

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

на обекти -  общинска собственост. 

20. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "полски път" в "нива" 

на имот в землището на гр.Брезник 

21. Докладна записка относно Допълнение на Решение 443 по Протокол №8 от 27.07.2017 

година, касаещо Приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, 

в сила от 19.05.2015 година на територията на община Брезник. 

22. Покана за Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Рахила Ангелова“ с дневен ред и 

проект на решения 

23. Заявление от Управителя на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник, с предложение за 

бракуване на камион „ЗИЛ 157“ 

24. Други  

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС . 

 

По дневния ред: 

Виолета Младенова – предлага допълнение към дневния ред: 

- Протест от Галина Антова – прокурор в Окръжна прокуратура срещу чл„ 8 ал„. 2 т. 7 от 

Наредбата за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи 

дейности, рекламни , информационни и монументално-декоративни елементи на ОбС 

Брезник 

  Изисква се отмяна на чл.8 ал. 2 т. 7 – чете текста, който трябва да се премахне 
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Виолета Младенова предлага съвместното заседание да се председателства от Йордана Ушашка 

– председател на социална комисия. 

 

 Предложението се гласува и се приема с  8 гласа „за“ 

 

Йорданка  Ушашка – Да ласуваме допълнението към дневния ред да се включи в дневния ред  

на комисията 

 С 8 гласа „за“ предложението се приема 

 

 Гласува се целия дневен ред с допълнението 

 С 8 гласа „за“ дневния ред е приет 

    

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Годишен отчет за състоянието на общинския 

дълг на Община Брезник и на търговските дружества "Брезник фарм" ЕООД и 

"Водоснабдяване" ЕООД. 

 

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ – въпреки че нямаме дълг по закон сме длъжни да 

дадем отчет 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 8 гласа „за“ докладната се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на 

обезщетение за учредяване право на прокарване трасе и сервитут на подземен кабел 20 

КV за захранване на мобилна приемо-предавателна станция SO 1436 "SVETI RANGEL", 

находяща се в ПИ 145007 върху имоти, общинска собственост в землището на 

с.Станьовци 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство 

 Има подадено заявление, има оценка – цялата дължина е 591,86 м, изчислена е пазарната 

оценка на 1,28 лв. Сервитутната зона също има оценка – цялата стойност на трасето е 

3 286,57лв, облагаема с ДДС 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 8 гласа „за“ се допуска 

 

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

поземлен имот в с.Режанци 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство 

 Става дума за магазина с.Режанци. Има подадена молба, изготвена е оценка на земята, 

сградата е тяхна.  

Уточнява се размера на имота /под сградата или целия/ 

 

Арх. Огнянов – по скицата  - уточнява че става въпрос за продажба на целия имот 

 

 Гласува се допускане до сесия 

 С 8 гласа „за“ се допуска 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на 

обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ 

кабел по ККР на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС Рисорсиз“  

 

Иванка Михайлова – общата стойност е 8 017, 04лв. облагаеми с ДДС 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 6 гласа „за“ 2 против -  

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на ПУП-парцеларен план за 

учредяване на трасе и сервитут на захранващ ел.кабел 20 КV с цел захранване на 

стопанска постройка върху ПИ 06286.72.21 по ККР на гр. Брезник, собственост на „Трейс 

Рисорсиз” ЕООД, съгласно нотариален акт № 151, т. І рег. № 550 д.№ 71/2014г и 

становище на ЧЕЗ изх. №  1201556570/20.08.2014г 

 

Арх. Огнянов – докладната е готвена с цел да се коригира допусната грешка при изписване на 

имотите 

 

Виолета Младенова – тук трябва да се вземат две решения – да се отмени едното, и да се вземе 

ново решение. 

 

Арх.Огнянов – точно така са предложени в докладната 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 6 гласа „за“, 2 против 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс за 

управление на Стратегията за ВОМР на "МИГ Трън-Брезник-Божурище" 

 

Иван Бъчваров – зам. кмет – това е във връзка с кандидатстване. Трябва да има осигурен 

финансов ресурс, който се разделя от трите общини. Трън и Божурище вече са взели решения за 

осигуряване на ресурс. Необходимо е за повишаване на точките при кандидатстване. 

 

Десислава Стоилова – имате ли информация колко стратегии има.  Средствата ще са 

необходими ако се одобри стратегията. 

 

  Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 8 гласа „за“ се допуска 

 

Иван Борисов – секретар на общината 

 За мен е абсурдно аз и Станислава от Трън да бъдем членове на управителен съвет на 

МИГ за който има решение за излизане на общините. Предстоят законодателни промени 



5 

 

относно това, че секретарите, съветниците и други  ще бъдат длъжни да дават декларация пред 

сметната палата. 

Предстоят и промени относно мълчаливото съгласие 

Аз смятам че не съм член на управителния съвет на МИГ, защото първо Виолета Младенова е 

избрана вместо мен, второ, че Община Брезник излиза от МИГ. Последното е връчено с 

нотариално заверени подписи, но не са предприети мерките за вписванията в съда като 

промени.       

Несериозно е да стои увиснало във въздуха този въпрос.  

Начина беше да се свика общо събрание и се свърши тази работа. 

Самият МИГ някога пред вас представи писмо с мотив, че аз една година не съм участвал в 

заседанията. Достигат до мен информации, които ме обезпокояват. 

 

Виолета Младенова – в крайна сметка дейността на този МИГ продължава ли? 

 

Иван Борисов –  секретар на общината - Трябва да се обърнете към председателя на 

сдружението. Да получите нужната  информация. Този въпрос трябва да се изясни. Времето 

работи към минус. Имаше проекти, които МИГ е спечелил след решението на ОбС. 

 

Арх. Огнянов – ОбС може ли да уведоми съда? 

Иван Борисов – Съда ще гледа устава.  

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за водене на регистър 

на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на Община Брезник. 

 

Иван Бъчваров – тази Наредба е във връзка с промените в Закона за образованието. 

 

Виолета Младенова – имаше грешен срок за влизането в сила на Наредбата. Иначе е стояла на 

сайта колкото трябва 

 

Иван Бъчваров – ще проверим и ако не е, ще коригираме. 

 

 Гласува се допускане на Наредбата до сесия 

 С 8 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Петрушин 

Костов Младенов. 

 

Йорданка Ушашка – следващите докладни от 8 до 16 точка са идентични, за предоставяне на 

земя. Предлагам да ги обединим и гласуваме анблок 

 Гласува се предложението 

 С 8 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на всички докладни от т.8 до т. 16 до сесия 

 С 8 гласа „за“ се допускат 
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ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Георги  

Павлови Стоичкови. 

 

С 8 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Станимир 

Стоянов Иванов. 

 

С 8 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Дамян 

Дойчев Варадинов. 

С 8 гласа „за“ се допуска 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на наследниците на Крум 

Андреев Илиев. 

 

С 8 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Никола 

Донков Банков. 

 

С 8 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с.Слаковци,, с цел възстановяването й на наследниците на 

Крум Стоянов Каленков. 

 

С 8 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Велковци  с цел възстановяването й на наследниците на  Неделко 

Лазаров Ковачев. 

 

С 8 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на  

Васил Георгиев Пайчев  



7 

 

 

С 8 гласа „за“ се допуска 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 – правим го в услуга на живтновъдите. Колкото можем повече пасища да 

предложим 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 8 гласа“за“ се допуска 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно 

ползване от "нива" в "ливада" или "пасище" на имоти в землището  на с.Ребро 

 

Иванка Михайлова – явяват се имоти, които са с начин на трайно ползване „нива“ , но не могат 

да се ползват като такава. Налага се да се промени начина на ползване, с цел да не са 

неизползваеми. Да се отдават като пасища или ливади. 

 

 Гласува се допускане до сесията 

 С 8 гласа „за“ се допускат 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на 

публичен търг за отдаване под наем на обекти -  общинска собственост. 

 

Иванка Михайлова – касае се само за един имот – приземен етаж на сградата в с.Банище. 

 

Виолета Младенова – да определим представител на ОбС в комисията /уточнява кой е 

последния присъствал в комисия/ 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 8 гласа „за“ се допуска 

 

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

"полски път" в "нива" на имот в землището на гр.Брезник 

 

Иванка Михайлова – този имот се води полски път. На място полския път го няма. Начертан е 

само на скицата. След като се направи предложение, частта между имотите на фирмата, ще се 

определи като нива. 

 

Десислава Стоилова – кой е собственик на полския път и кой ще бъде на нивата? 

 

Иванка Михайлова – Общината е собственик. Околните имоти са на „Трейс Рисорсиз“. 
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Арх. Огнянов – този път се вклинил в техния имот. Не обслужва други имоти. 

Десислава Стоилова – ако се промени собствеността на имот 22 как ще се осигури достъп. 

 

Арх.Огнянов – правителството е дало концесия на „Трейс рисорсиз“ за 20 години. 

 

Десислава Стоилова – аз не знам този имот дали попада в концесионния контур. 

 

Иванка Михайлова – ние уточняваме дали този път обслужва други имоти. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 6 гласа „за“ и  2 против  

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Допълнение на Решение 443 по 

Протокол №8 от 27.07.2017 година, касаещо Приемане проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за 

местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 19.05.2015 година на територията на община 

Брезник. 

 

Виолета Младенова – знаете, че многобройни бяха тези промени в наредбата. Натъкнахме се на 

това, че не сме отменили изцяло едни текстове. Предлагам да ги допълним в решение. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 8 гласа „за“ се допуска 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Покана за Общо събрание на акционерите на МБАЛ 

“Рахила Ангелова“ с дневен ред и проект на решения 

 

Виолета Младенова – дойде покана за общо събрание. Изискала съм документи 

 

Милва Огнянова – да изискаме финансов отчет. Моля за информация. Заверен ли е отчета за 

2016г, приет ли е. 

 

Виолета Младенова – бихме могли да изпратим писмо. 

 Сега по поканата за общото събрание. Да се изпише докладна и се упълномощи 

представител 

 

Иван Ставрев – то е ясно, че председателя трябва да го изготви 

 

Станислав Велков – да упълномощим председателя да присъства и да гласува по преценка. 

 Гласува се предложение г-жа Младенова да изготви докладна по поканата за събранието 

 С 8 гласа „за“ се приема 

  

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Заявление от Управителя на „Водоснабдяване“ ЕООД 

Брезник, с предложение за бракуване на камион „ЗИЛ 157“ 

Виолета Младенова – това предложение също е до председателя на ОбС.  
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Иван Ставрев – да чуем мнението на администрацията 

 

Десислава Стоилова – достатъчно ли е да кажем само едно „да“. Този ЗИЛ трябва да има 

идентификация, номер на двигател. 

 

Виолета Младенова – имам предложение постоянната комисия по бюджет, ТСУ да изготви 

докладна по това заявление до сесията. 

 

 Със 7 гласа „за“ и 1 против се приема 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Протест от Галина Антова – прокурор в Окръжна 

прокуратура срещу чл„ 8 ал„. 2 т. 7 от Наредбата за поставяне преместваеми обекти за 

търговски и други обслужващи дейности, рекламни , информационни и монументално-

декоративни елементи на ОбС Брезник  

Виолета Младенова – тук се предполага, че ще има насрочено дело. Досега сме го правили по 

следния начин. Правим докладна по предложение на прокурора, качваме на сайта и след един 

месец вземаме решение. 

 

Милен Миленков – на пръв поглед да – мотивите са много добри. Една докладна. Качва се на 

сайта и през това време проучваме и практиката. 

 

Виолета Младенова – какво трябва да бъде в  проекта за решение. 

 

Милен Миленков – Проекта за решение да бъде отмяна. През това време се подготвяме и 

решението се взема на ОбС.  

 Гласува се предложение председателя на ОбС да изготви проект за отмяна на текста. 

 С 8 гласа „ЗА“ се приема. 

 

   

     ЧЛЕНОВЕ КОМИСИИ: 

     1...................................../ Иван Тинков / 

     2...................................../ Йорданка Ушашка / 

     3...................................../ Десислава Стоилова  / 

     4...................................../ Станислав Велков  / 

     5...................................../ Янка Хранова / 

     6...................................../ Катя Йорданова / 

     7...................................../ Борислав Стоянов / 

     8...................................../ Иван Ставрев / 

  

ПРОТОКОЛИСТ: 

    /Л. Любомирова/ 


