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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  24.10.2017г. от 13.30  часа в заседателната зала на ОбС се провежда  заседание  на 

ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред.  

 

Присъстват: Катя Йорданова, Добринка Дойчева, Иван Ставрев, Йорданка Ушашка, Иван 

Тинков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъстват:  Янка Хранова и Ивелина Крумова 

 

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

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

Наталия Първанова – експерт образование и култура, Детелина Виденова и Лилия Чернева – 

експерти ТСУ и ЕИ, Бойко Атанасов – гл.специалист УС, Иванка Михайлова – ст.специалист 

селско и горско стопанство, Милен Миленков – юрисконсулт. 

 

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 утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Муртинци и сключване на договор за продажба 

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

с.Станьовци и сключване на договор за продажба 

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

с.Ноевци и сключване на договор за продажба 

7. 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 

8. Информация за зимната подготовка в общината 

9.  Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник 

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

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

Брезник за предстоящата 2017-2018г 

12. Други  

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на комисията 

 

По  дневния ред: няма  предложения за изменения в дневния ред 
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 Гласува се предложения проект за дневен ред 

 С 5 гласа „за“ дневния ред е приет. 

 

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 – гл.счетоводител – вчера имаше въпроси за командировките в чужбина  – 

била е една командировка - за годишната среща на секретарите на общини. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до заседание на ОбС 

 С 5 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 – гласувани са 50х.лв., но бяхме уведомени, че предстои окончателно 

приключване на проекта  за личните асистенти. Да добавим още 30 х.лв. След това средствата 

ще бъдат възстановени. Имам притеснения, че няма да стигнат но на следващ етап ще решим. 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

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

дървесина на Община Брезник за 2018г. 

 

Иванка Михайлова -  Годишния план се приема и се публикува до 15.11. на интернет 

страницата на общината. Миналата година се предвиждаше само санитарна сеч, сега сме 

предвидили и други. 

 

Вилолета Младенова – ще се засадят ли нови дървета в града 

 

Иванка Михайлова – дърветата в града нямат нищо общо с този план. Хубаво е по принцип. И 

вчера казахме, че в града се секат само опасни дървета. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допускат 

 

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

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

 

Иван Тинков – следващите три докладни са идентични. И вчера беше казано, че само площта е 

различна. 
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Бойко Атанасов – На много места се получава този проблем. Когато  се изготвяни плановете 

към много имоти има присъединени такива придаваеми места. Не могат да правят хората 

никакви сделки с имотите си, без да са уредили сметките с общината. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

 

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

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

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

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

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

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: 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 

 

Виолета Младенова – преди повече от месец сме направили промяната. Стои на сайта. 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Информация за зимната подготовка в общината 

 

Иван Тинков – доста подробна е информацията.  

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник 

 

Иван Бъчваров – зам. кмет -  не сме описали договора за превоз на пътници, защото този 

договор се различава от останалите. Не се заплаща концесионна такса. 

 

Милен Миленков –  юрисконсулт - да допълня, че към днешна дата вече има подписан договор 

и за концесия на язовир Красава. 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 
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ДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация относно готовността на учебните заведения на 

територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018г 

     

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

 

     1………………………../Иван Тинков/ 

 

     2………………………../Добринка Дойчева/ 

     

     3…………………………/Йорданка Ушашка/ 

 

     4………………………../Иван Ставрев/ 

 

     5………………………../Катя Йорданова/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 


