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О Б Щ И Н С К И      СЪВЕТ    –    Б Р Е З Н И К 
                                                        

                           

П Р О Т О К О Л 
  

   Днес 25.09.2017г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2  

се провежда  съвместно заседание  на ПК  към Общински съвет Брезник.  

 

Присъстват: Борислав Стоянов, Йорданка Ушашка, Ивелина Крумова, Иван Тинков, Добринка 

Дойчева, Катя Йорданова, Росен Огнянов, Десислава Стоилова , както и Виолета Младенова – 

председател на ОбС. 

 

Отсъстват:  Ваньо Добринов, Иван Ставрев, Янка Хранова, Станислав Велков 

 

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

секретар на общината, Мария Добревска – зам. кмет, Милва Огнянова – гл.счетоводител, Оля 

Малинова – директор на дирекция ОСПО,Иванка Михайлова – специалист селско и горско 

стопанство,  Детелина Виденова – специалист ЕИ, Лилия Чернева – специалист ЕИ, Наталия 

Първанова – експерт образование и култура, Милен Миленков - юрисконсулт 

 

На заседанието присъства и Тошко Тодоров – управител на „Водоснабдяване“ ЕООД 

 

Предложен е следния проект за 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно Приемане на проектобюджета за 2018г и актуализираните 

прогнози за 2019-2020г на Община Брезник в частта за местните дейности 

2. Докладна записка относно осигуряване на допълнителни средства за еднократни 

помощи за подпомагане на граждани на общината, намиращи се в тежко социално 

положение по преценка на комисия, назначена със заповед на кмета,съгласно правила 

за работа на комисията за отпускане на еднократни помощи на граждани. 

3. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на местно 

поделение "Евангелска петдесятна църква Брезник-2" върху имот частна общинска 

собственост 

4. Докладна записка относно одобряване на междинна оценка за изпълнение на 

общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г 

5. Докладна записка относно вземане на решение за бракуване на камион „ЗИЛ 157“, 

фургон ТРМ- А, собственост на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 

6. Други  

 

Съвместното заседание  открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Същата уведомява за допълнително постъпили докладни, като раздава материалите на 

съветниците. 

 

- Докладна записка относно Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2017г 

 

- Докладна записка относно промяна в начина на трайно ползване от „пасища, мери” в 

„ливада” или „нива” на и мот № 000195 в землището на с.Конска 
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- Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Петър Маринков Колешанов  

- Докладна записка относно частично изменение в структурата на общинска 

администрация и създаване на ВРБ „Социални у слуги от резидентен типп – Община 

Брезник 

 

Виолета Младенова – Колеги, закъсняваме с посещение в селата. Предлагам груповите 

отговорници да изготвят график за октомври и ноември. 

 

Обръщение към администрацията – да бъдат представени информации съгласно Програмата 

за работа на ОбС. 

 

Мария Добревска – не е лошо да ни бъдат искани информациите, ние не следим програмата на 

ОбС. 

 

Виолета Младенова – в т. трета от дневния ред е предаден друг договор. /предоставя нов 

договор към материалите/ 

На заседанието присъства Тошко Тодоров – управител на „Водоснабдяване“ ЕООД. Да го 

изслушаме преди първа точка. 

 

Виолета Младенова - предлага за председателстващ на съвместното заседание Росен Огнянов 

– председател на икономическа комисия 

 С 8 гласа „за“ предложението се приема 

 

Росен Огнянов – благодаря, предлагам да гласуваме допълнителните докладни да се включат в 

дневния ред 

 С 8 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълнителните докладни 

 С 8 гласа „за“ се приема 

 

 

Тошко Тодоров – управител на „Водоснабдяване“ ЕООД -  искам да ви запозная с 

финансовото състояние на дружеството и отношенията с „ВиК“ ООД. 

Не се спазва споразумението. Трупат допълнителни задължения. Пратили сме писмо – няма 

отговор. Нотариална покана също – няма отговор. 

Пристъпили сме към запориране на сметките. Съда не ни приема молбата.  

 

Виолета Младенова – какви са мотивите на съда 

 

Тошко Тодоров – мотивите са тук. Има неясни неща. В договора, който е подписан за една 

година има изрична клауза, че се подновява автоматично, ако няма от някои от страните 

някакви предложения. Според нас „ВиК“ не изпълнява договора. Ние трябва да спрем водата. 

 

Десислава Стоилова – можи би това е начина. Тогава „ВиК“ ще реагира. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Няма да реагира „ВиК“. Ще се спре водата на населението на 

града и ще рефлектира върху нас. 

 

Десислава Стоилова – Значи на „ВиК“ не им пука. Правят си каквото си искат от години. 

 

Тошко Тодоров – това са монополисти, не само „ВиК“. 
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Десислава Стоилова – подобрихме водопровода от Секирна. Отново за сметка на дружеството. 

Към „ВиК“ постъпва повече вода, която не плащат. 

 

Иван Борисов – секретар на общината – според мен това са търговски дружества и трябва да 

се пристъпи към съд. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт -  молбата, заедно с приложенията отговаряше на всички 

изисквания. Към молбата е приложено всичко, което е свързано с проблема. Двете дружества 

и взаимоотношенията им назад в годините /изброява приложени документи/. Самата молба 

беше подкрепена с всички документи. Приели са молбата. Произнесли са се към нея. Съдията 

преценява дали да приложи обезпечителната мярка. Трябва да бъде заведено исково 

производство. 

 

Росен Огнянов – какво е нашето бъдеще. Не можем да се справим с проблема. 

 

Милен Миленков – определението можеше да се обжалва, но не се знае във Върховен съд 

какво ще бъде решението. Ще мине още една година, ще нарасне сумата. Според мен трябва 

да се заведе исково производство. Друг вариант е заповедно производство. Означава, че ако 

длъжника не оспори вземането съда да издаде заповед за изпълнение и изпълнителен лист. 

Трябва да се плати такса. Дружеството няма пари за държавна такса. 

 

Росен Огнянов – според мен този въпрос  има две страни. Едната е да се гонят нещата с „ВиК“ 

за въпросните 90х.лв. Генералния проблем е , че Брезник в системата на това „ВиК“ е 

заникъда. – 300х.лв. задължения към дружеството. Кога и как ще се вземат. Да помислим 

съвместно с кмет и администрация за трайно решение за в бъдеще. В системата на едно 

предприятие което има задължения към Басейнова дирекция 8 мил.лв. 

 

Десислава Стоилова – техните задължения към Басейнова дирекция не касаят дружеството в 

Брезник. 

 

Росен Огнянов – можем ли да запорираме  техните заплати. Да търсим начин да вземем поне 

част от парите. В същото време да се търси решение на генералния въпрос. 

 

Милва Огнянова – има договор с „Асоциацията по ВиК“ и указания на МФ, ние сме длъжни 

да фактурираме  инвестиции, извършени или не. Не се знае ДДС къде отива от тези фактури. 

Някакъв бартер. 

 

Десислава Стоилова – трябва да излезем и от едното и от другото и да създаваме общинско 

предприятие за решаване на проблема. 

 

Тошко Тодоров – лошото е, че водопроводната мрежа е много амортизирана. 

Аз съм по принцип оптимист, но като гледам какво се случва! 

 

Росен Огнянов – на първо място трябва да се придвижи иска за 90х.лв. Каква трябва да бъде 

официалната част от ОбС? 

 

Милен Миленков – най-бързия вариант е искане за издаване заповед за изпълнение. Ако не го 

оспорят се издава заповед. Ако не,  се пристъпва към исково производство. 

 

Виолета Младенова – защо не тръгнем направо към исково производство. 

 

Росен Огнянов – да се провери възможността Община Брезник да финансира дружеството за 

да заплати държавните такси за делата. В момента нямаме предложение около което да се 
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обединим. До сесията в четвъртък да се уточнят нещата. Ако се наложи ще направим 

извънредна сесия по въпроса. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА Докладна записка относно Приемане на проектобюджета за 2018г и 

актуализираните прогнози за 2019-2020г на Община Брезник в частта за местните 

дейности 

Милва Огнянова – гл.счетоводител - Средносрочната бюджетна прогноза е приета януари 

месец. Беше разработена прогнозата, сега втори етап на бюджетната прогноза. Има указания 

на МФ и нови решения. Основната разлика е, че на първи етап минималната заплата беше 

460лв. за трите години, сега в новото решение основната заплата за 2018 и следващите години 

скача. 

Едно намерение на общината за теглене на заем за проект за водопровод. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет - ЕС не финансира когато водопровода преминава през землището 

на град Брезник. Източника е в с.Гърло.  

 

Милва Огнянова – според мен този втори етап е една формалност. Предстоят нови 

обсъждания. Основния проекто бюджет ще очакваме ноември –декември. 

 

Росен Огняново – Паралелно  с този проект за водопровод трябва да помислим за  излизане от 

„ВиК“ ООД  Перник. 

 

Виолета Младенова – говорим за бюджет. Моля да бъде направена подробна справка за 

изразходваните средства за ОбС Брезник до момента. За ОбС 125лв. определени като 

представителни. Свършиха тези пари. За 15 септември нямаме средства за цветя. Не е удобно 

така. 

 

Милва Огнянова – това са 2% от издръжката. Не можем да я коригираме. 

 

Росен Огнянов – тези пари за цялата година ли са? Те не стигат само за цветя. 

 

Милва Огнянова – специално цветята са към представителните разходи. Не може да бъдат 

като външна услуга. 

 

Росен Огнянов – предлагам да гласуваме всеки общински съветник да даде по 20лв. и да 

съберем пари за цветя през цялата година. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

С 8 гласа „за“ се прекратява 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за“ се допуска. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно осигуряване на допълнителни средства за 

еднократни помощи за подпомагане на граждани на общината, намиращи се в тежко 

социално положение по преценка на комисия, назначена със заповед на кмета,съгласно 

правила за работа на комисията за отпускане на еднократни помощи на граждани. 
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Милва Огнянова –  гл.счетоводител - в бюджета на общината са определени 2000лв. за 

подпомагане на граждани. Изразходвани са средствата. Има молби на граждани. 

 

Мария Добревска – като председател на комисията мога да кажа, че сме отпускали средства 

само на тежко болни. Има още три месеца. Непрекъснато идват молби. Не сме дали за ток, за 

дърва и други. Само на хора със сериозни здравословни проблеми. 

 

Виолета Младенова – има молба от Румяна Банкова. Ако може от общината да се отпуснат. 

 

Росен Огнянов – в момента се работи по въпроса да се обяви едното жилище за негодно за 

живеене. Румяна Банкова ще може да получава енергийни помощи. 

 

Милва Огнянова – предлагаме от средствата за помощи за раждане на дете да се пренасочат 

1000лв. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 8 гласа се прекратяват 

 Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за“ се приема 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на местно поделение "Евангелска петдесятна църква Брезник-2" върху имот 

частна общинска собственост 

 

Виолета Младенова – защо трябва да бъде безвъзмездно 

 

Мария Добревска – зам.кмет - защото в закона е дадено право. Регистрирани са като 

официално изповедание. Регистрирани са в общината. Подават молба 

 

 

Милен Миленков – юрисконсулт -  изтекли са петте години. Анексиран с няколко месеца. 

Преди да изтече анекса е подадена молба за безвъзмездно предоставяне. Тяхно право е.  

 

Виолета Младенова -  Да, те имат право, но защо трябва да приемем. Защо такава хубава 

сграда да се отдава безвъзмездно. Месеци наред мотаехме клуба на инвалидите. 

 

Мария Добревска  - има и други регистрирани. 

 

Росен Огнянов – Наистина са взели хубав общински имот. Другите две са в частни имоти. 

След това и другите ще поискат.  

 

Десислава Стоилова – В това помещение  могат и други дейности да се развиват. За сметка на 

наема са правили подобрения. 

 

Росен Огнянов – опасявам се, че ще изпаднем в ситуация да осигуряваме помещения и на 

другите регистрирани вероизповедания. 
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Виолета Младенова – моето предложение е да продължават да плащат наема 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 8 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС  

 С   8 гласа  против – докладната не се допуска до сесия на ОбС 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на междинна оценка за 

изпълнение на общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г 

 

Виолета Младенова – тази оценка е от 180 страници. Изпратена е на електронните пощи. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет - съгласно закона се прави междинна и окончателна оценка. Ние 

сме длъжни. 

 

Десислава Стоилова – колко струва тази оценка? 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител -  ще проверя и до сесията ще информирам. 

 

Десислава Стоилова – основните данни са в общината. Цялата работа се извършва там. 

 

Иван Борисов –  секретар на общината - те са посочили източниците, които са ползвали. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 8 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за бракуване на камион 

„ЗИЛ 157“, фургон ТРМ- А, собственост на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 

 

Росен Огнянов – на база на постъпилото искане съм изготвил докладната. Автомобила няма 

регистрация, никога не е бил в движение. Съвсем нормално е да поиска да бъде бракуван. 

 

Десислава Стоилова – какво следва ако се бракува? 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител - ще бъде отписан от активите.  Най-добре на вторични. Да 

вземат средства. В заповедта се изписва начина на бракуване. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Борислав Стоянов не участва в гласуването поради конфликт на интереси. 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС  

 Със 7 гласа „за“ се допуска 
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ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2017г 

 

Милва Огнянова – това е за метачната машина. След като е на гуми трябва да бъде в 

транспортни средства. Затова се налага тази промяна – от машини и съоръжения да бъде 

прехвърлена в транспортни средства. 

 

Иван Бъчваров – закупили сме две машини. За едната сме получили средства от РИОСВ от 

отчисленията които сме плащали към регионално депо. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ /Ивелина Крумова извън залата/ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

 

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

„пасища, мери” в „ливада” или „нива” на и мот № 000195 в землището на с.Конска 

 

Иванка Михайлова – ст.специалист селско и горско стопанство. 

 Въпросния номер имот  няма достъп. Иска преминаване през наш  имот. Всички  имоти 

са ниви. Имаше молба за закупуване, но е достатъчно да се даде достъп. 

Предлагаме вариант за промяна начина на трайно ползване. 

 

Десислава Стоилова – като променим начина на трайно ползване ще разглеждаме молбата за 

достъп или продажба на земята. 

 

Иванка Михайлова – след това ще се решава. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията.  

 С 8 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за“ се допуска 

 

 

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

землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Петър 

Маринков Колешанов 

Иванка Михайлова – в момента е постъпило заявление за възстановяване на имот. Приложени 

са документите. Има право. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за“ се допуска. 
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ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно частично изменение в структурата на 

общинска администрация и създаване на ВРБ „Социални услуги от резидентен тип – 

Община Брезник 

Мария Добревска – зам.кмет - знаете, че с решение на ОбС кандидатствахме за ЦНСТ за 

дементно болни. 

Има заповед и от 01 ноември се разкрива центъра. Започнахме ремонтни дейности, но трябва 

да преминем и към структурни промени. Имахме проверка от инспектората и препоръката е 

ЦНСТ-та да бъдат отделен второстепенен разпоредител. Досега ДСП , ЦНСТ и млечна кухня 

са един второстепенен разпоредител. Сега предлагам ДСП и млечна кухня да бъде 

второстепенен разпоредител  и двата ЦНСТ да бъдат отделен второстепенен разпоредител, с 

отделен щатен персонал. Има методика по която съществуват задължителни длъжности. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 8 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 8 гласа „За“ се допуска 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ КОМИСИИ: 

 

   1............................................/Росен Огнянов/ 

   2............................................/Катя Йорданова/ 

   3............................................/Добринка Дойчева/ 

   4............................................/Йорданка Ушашка/ 

   5............................................/Десислава Стоилова/ 

   6............................................/Ивелина Крумова/ 

   7............................................/Иван Тинков/ 

   8............................................/Борислав Стоянов/ 

 

 

 

ПРОРТОКОЛИСТ: 

 /Лилия Любомирова/ 

 


