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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 23.10.2017г.от 13.30  часа в заседателната зала на ОбС  се провежда   заседание на 

ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху 

дейността на дружествата с общинско участие. 

 

Присъстват: Росен Огнянов,  Борислав Стоянов, Иван Тинков, Ваньо Добринов , както и Виолета 

Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъстват: Янка Хранова, Десислава Стоилова, Ивелина Крумова 

 

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

гл.счетоводител, Моника Банкова  - експерт бюджет и ТРЗ, Наталия Първанова – ст.експерт 

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

Атанасов – гл.специалист УС,  

 

Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския 

съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на Община Брезник. 

2. Докладна записка относно увеличение на средствата за временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства от общинския  бюджет за авансово финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част 

от общинския бюджет. 

3. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на 

Община Брезник за 2018г. 

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

Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Пано Тодоров Манолков. 

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

Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Тодоров Андреев. 

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

Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Софрони Алексов Христов. 

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на гр-

Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Танчев Зидарски 

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Муртинци и сключване на договор за продажба 

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Станьовци и сключване на договор за продажба 

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Ноевци и сключване на договор за продажба 

11. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни 

информационни и монументално-декоративни елементи 



2 

 

12. Информация за зимната подготовка в общината 

13.  Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник 

14. Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник 

15. Информация относно готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата 2017-2018г 

16. Други  

 

Заседанието открито от Виолета Младенова 

 

По дневния ред: Виолета Младенова уведомява за допълнително постъпили материали: 

- Допълване на списъка с мери и ливади 

 

Росен Огнянов – председател на комисията. 

 Откривам заседанието. Да гласуваме допълнителната докладна да се включи в дневния 

ред 

 С 4 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълнението 

 С 4 гласа „за“ се приема 

 

Росен Огнянов -  Точките от 4 до 7 са идентични. Да ги гласуваме анблок. 

 Гласуване на предложението 

 С 4 гласа „за“ се приема 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства 

от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на Община Брезник. 

 

Милва Огнянова -  пояснения по докладната 

 

Виолета Младенова – чета,  командировки в чужбина. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител -  по заповед на кмета.  

 

Виолета Младенова – на стр.6 – текущ ремонт 

 

Милва Огнянова – обяснява ремонтните дейности 

 

Виолета Младенова – съдебни обезщетения и разноски 

 

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

 

Ваньо Добринов – спрямо миналата година как върви събираемостта такси битови отпадъци 

 

Милва Огнянова – за деветмесечието почти сме изпълнили заложеното. 

 

Ваньо Добринов – какво правим с тези, които дълги години на плащат? 

 

Милен Миленков – гл.юрисконсулт -  има девет изпълнителни дела. 
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Иван Бъчваров – зам.кмет – делата са срещу юридически и физически лица 

 

Ваньо Добринов – имаме ли информация колко са със задължения над пет години? 

 

Росен Огнянов – как вървят разсрочените плащания. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт – изпълняват се споразуменията. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 4 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно увеличение на средствата за временни 

безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския  бюджет за авансово 

финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и 

по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто 

бюджет е част от общинския бюджет. 

 

Милва Огнянова – Временни безлихвени заеми се изтеглят за да се извърши разход по проект. 

След като се преведат средствата по проекта се  възстановяват. По договор междинни плащания 

се правят до 80% от договора. Останалите 20% се изплащат след като се приключи проекта, 

изпратят се документите. Средствата се нужни за да се приключи проекта. 

По проекта за децата в неравностойно положение също може да се наложи заем, но за сега са 

такива възможностите ни. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на 

дървесина на Община Брезник за 2018г. 

 

Иванка Михайлова – Съгласно Закона за ползване на горите трябва да се приеме Годишен план 

за следващата година. Да се одобри от ОбС и кмета. Да се качи на сайта на общината.  

Предвиждат се санитарни сечи от бял бор /изсъхналите борове/. Заложили сме и нискостеблени 

гори /акация/. Тя е стара и е престояла необходимия период. Общото количество е 8 805 кум.см. 

Ако се наложи промяна може по всяко време да се добави в годишния план. 

 

Виолета Младенова – сега се извършва сеч 

 

Иванка Михайлова – сега се извършва сеч само на иглолистни дървета. Има неусвоени 

количества от миналата година. Прехвърляме ги за следващата година. 

 

Ваньо Добринов – къде отива тази дървесина 

 

Иванка Михайлова – провели сме процедура. Явили са се фирми. Ние продаваме стоящата 

дървесина, не само сечта. 
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Иван Бъчваров – Провели сме процедура. Фирмата започва да добива дървесина и внася 

средствата в общината.  

 

Виолета Младенова – обаждат се граждани в ОбС и казват, че се секат акации, кестени, паркови 

дървета. 

 

Иванка Михайлова – секат се дървета които са опасни. Има назначена комисия която огледа 

дърветата и предложи сечта. Има стари разпукнати дървета. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 4 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ 

в землището на село Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Пано 

Тодоров Манолков. 

 

Росен Огнянов – решихме точките от 4 до 7 да се гласуват анблок, поради това , че са идентични. 

Ако някой има нещо конкретно по някоя от докладните да каже сега. 

 

 Гласува се четирите докладни да бъдат допуснати до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допускат 

 

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

землището на село Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Тодоров 

Андреев. 

 

С 4 гласа „за“ се допуска 

 

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

землището на село Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Софрони 

Алексов Христов. 

 

С 4 гласа „за“ се допуска 

 

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

землището на гр-Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Танчев 

Зидарски 

 

С 4 гласа „за“ се допуска 

 

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

придаваем имот в с.Муртинци и сключване на договор за продажба 

 

Росен Огнянов –Точките от 8 до 10 са идентични. Получихме скици за всички имоти. 

 

Бойко Атанасов – минава регулацията и към тези имоти са включени общински терени. 
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 Гласува се докладната да бъде допуснати до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допуска 

 

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

придаваем имот в с.Станьовци и сключване на договор за продажба 

 

Бойко Атанасов – докладните са идентични. Различни са площите. 

 

Гласува се докладната да бъде допуснати до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допуска 

 

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

придаваем имот в с.Ноевци и сключване на договор за продажба 

 

Гласува се докладната да бъде допуснати до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приема Проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други 

обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи 

 

Виолета Младенова – тази докладна е във връзка с протеста на прокурора, който атакува 

наредбата. Проекта е да бъдат отменени текстове. Има грешка в изписването. Не е проект,  а 

Наредба, минало е време, колкото е необходимо 

 Гласува се да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за зимната подготовка в общината 

 

Виолета Младенова – има ли вече определена фирма 

 

Иван Бъчваров – има две фирми. Днес изтича срока за обжалване. Договорите са  подготвени. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допускат 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за сключените концесионни договори в Община 

Брезник 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Само да допълня, че сме изпуснали концесионния договор за превоз 

на пътници. 

 

Росен Огнянов – това всички договори ли са в общината. 

 

Иван Бъчваров – да. Само този за  превоз на пътници е по-различен и не се плаща концесионна 

вноска. 
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 Гласува се информацията да бъде допусната до сесия 

 С 4 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Информация за развитието на туризма и спорта в Община 

Брезник 

 

Виолета Младенова – Имаше питане от родителите на децата, които тренират карате. 

Недоволстваха, че финансовото обезпечаване е малко. Треньора плаща наем. Може ли да се 

увеличат средствата за клуба. 

 

Иван  Бъчваров – тренират в училището. Договора за наем е между треньора и училището. За да 

се увеличат средствата трябва да се намалят от друг клуб. Волейбола например не събират такса 

за тренировки. Каратето – плащат такса на треньора. 

 

Ваньо Добринов – как  отдава под наем училището. Има ли право. 

 

Милен Миленков – отдадено е за ползване и стопанисване. 

 

Виолета Младенова – миналата година имаше дебат точно по тази тема с г-жа Вълова. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 4 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се предложение докладната да бъде внесена на сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация относно готовността на учебните заведения на 

територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018г 

Виолета Младенова – за мед.сестрата в с.Ноевци 

 

Наталия Първанова – търсеше се, но сега вече ще има на граждански договор. Миналата година 

сестрата от СУ „Васил Левски“ отиваше всяка сряда. Сега вече има лице, което е с настоящ адрес 

с.Ноевци. 

       

Виолета Младенова – не е ли рисковано, да не е всеки ден 

 

Наталия Първанова – рисковано е, но има изисквания за брой деца. Дори в СУ 

„Васил Левски“ са малко и не може да бъде назначен лекар, затова са мед.сестри. 

Това се наложи, защото д-р Гърков, който е личен лекар на повечето от децата в 

Ноевци отказа да обслужва училището. Мария Янкова ходеше веднъж седмично. 

Сега се преминава към граждански договор. 

 

Виолета Младенова – сега детските градини са обединени. 

 

Наталия Първанова – детската градина в Ноевци стана част от детската градина в 

Брезник. 

 

Виолета Младенова – как се осъществява контрола. 
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Иван Бъчваров – г-жа Алексова има грижата. Доколкото зная има определени дни в 

които ходи в Ноевци.  В Перник например, всички детски градини в селата са части 

от детски градини в Перник. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 4 гласа „за“ се прекратяват. 

 

 Гласува се да бъде допусната докладната до ОбС 

 С 4 гласа „ЗА“ се допуска. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Допълване на списъка с мери и ливади 

 

Иванка Михайлова –  Има имоти с изтекъл срок на ползване За да се отдадат под 

наем, имотите трябва да бъдат включени в списъка. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 4 гласа „за“ се допускат 

 

Росен Огнянов – към т.други – получили сме информация за задълженията към 

„Водоснабдяване“. Не случайно Тодор Тодоров би тревога по проблема. 

Проведохме среща с ръководството на ВиК. Получихме уверение, че след 

изтегляне на кредита ще бъдат издължени сумите към „Водоснабдяване“ ЕООД. 

Всичко се прехвърляше на предишните управляващи. Не бил се увеличил дълга. 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ КОМИСИИ: 

 

    1………………………/Росен Огнянов/ 

 

    2………………………./Ваньо Добринов/ 

 

    3………………………./Иван Тинков/ 

 

    4………………………/Борислав Стоянов/ 

 

 

 

 

Протоколист: 

 /Л.Любомирова/ 


