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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

  Днес  20.11.2017г.от 10.00  часа в заседателната зала на ОбС  Брезник  се провежда  

съвместно заседание  на постоянните къмисии  към Общински съвет. 

 

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

Дойчева, Катя Йорданова, Росен Огнянов, Десислава Стоилова, Ваньо Добринов, Иван Ставрев, 

Станислав Велков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъстват: Янка Хранова 

 

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, Бойко Атанасов – специалист управление на собствеността, 

Лилия Чернева – специалист ЕИ, Атанаска Варадинова – началник отдел МДТ, Милен 

Миленков – юрисконсулт, Петър Огнянов – гл. архитект 

 

Предложен е следния  
 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД: 

 

1. Предоставяне под наем за една стопанска година на имоти - полски пътища, общинска 

собственост, включени в заповедите по чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища 

2. 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 

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

с.Долни  Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Наталия Ставрева 

Петрова 

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

с.Бегуновци  с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Кътев Алексов 

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

с.Непразненци  с цел възстановяването й на наследниците на Мирчо  Миланов Митков 

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

Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Арсо Симов Божилов 

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

Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Тасо Спасов Модев 

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

Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Зоя Драганова Симова 

9. Информация относно издадена заповед на директора на РИОСВ  -  Перник за 

прекратяване експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци град 

Брезник. 

10. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ на с.Непразненци 

11. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ на с.Непразненци 

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

учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на захранващ кабел. 

13. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП - ПРЗ на с.Горна 

Секирна. 

14. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2017г. 

15. Докладна записка относно изграждане на  паркоместа за автомобили до бившата 

болница 

16. Информация от МИГ Трън – Брезник - Божурище, във връзка с решение на ОбС 

17. Информация във връзка с Допълнение и изменение на Наредбата за определяне на 

местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 
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18. Информация във връзка с Допълнение и изменение на Наредбата за определяне 

размера  на местните данъци   

19. Други – 

Заседанието открито от  Виолета Младенова. Същата уведомява за допълнително постъпил 

Протест от Галина Антова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник срещу членове от 

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Виолета Младенова – Колеги, предлагам г-н Огнянов да води съвместното заседание.  

Гласува се предложението. 

 С 11 гласа „за“ се приема. 

 

Росен Огнянов – благодаря, предлагам да гласуваме Протеста от Окръжна прокуратура гр. 

Перник да се включи в дневния ред. 

 

 С 11 гласа „за“ се приема /Янка Хранова отсъства/ 

 Гласува се целия дневен ред с допълнителната точка 

 С 11 гласа „за“ се приема дневния ред. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Предоставяне под наем за една стопанска година на имоти - полски 

пътища, общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ по 

землища 

Росен Огнянов – Пред вас е докладната записка. Упълномощаване на кмета да издаде заповед за 

ползване на полски пътища.  

Оля Малинова - От фонд земеделие се определя рентното плащане, договора е едногодошен.  

Росен Огнянов – Въпроси има ли колеги. Ако нямате въпроси моля да гласуваме.   

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 11 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 С 11 гласа „за“ се допуска. 

Росен Огнянов – предлагам точките от 2 до 8 вкл. да се разгледат заедно, те са еднакви. 

Който е съгласен с предложението ми, моля да гласува. 

С 11 гласа „за“ се приема. 

Оля Малинова – всички точки са за възстановяване на земя от ОПФ на наследници. 

Росен Огнянов – Въпроси колеги по докладните има ли? Ако няма въпроси  да гласуваме.  

 

ВТОРА 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 

 

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

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

Ставрева Петрова 

 

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

в землището на с.Бегуновци  с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Кътев 

Алексов 

 

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

землището на с.Непразненци  с цел възстановяването й на наследниците на Мирчо  

Миланов Митков 

 

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

землището на село Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Арсо Симов 

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

землището на село Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Тасо Спасов 

Модев 

 

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

землището на село Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Зоя Драганова 

Симова 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 11 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се допускане на докладните от т.2 до т.8  до сесия на ОбС. 

 С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Информация относно издадена заповед на директора на РИОСВ  -  

Перник за прекратяване експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци 

град Брезник. 

 

Иван Бъчваров –  информираме Ви за писмото до общинската администрация и сме го 

приложили. Ще се прави проект за рекултивация на сметището, не знаем във времето колко ще 

продължи. Ние сме предприели незабавни действия. Фирма изготвя проекта. 

Росен Огнянов – Други въпроси ако няма да прекратим изискванията.  

  

Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 11 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се приемане на информацията с 11 гласа „за“. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ 

на с.Непразненци 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за частично изменение на 

ПУП-ПРЗ на с.Непразненци 

 

Росен Огнянов – Двете точки – 10 и 11 касаят един и същи ПУП. Г-н Огнянов имате думата да 

дадете разяснения. 

/Янка Хранова влиза в залата/ 

Петър Огнянов – При изменение на действащ пуп се налага да се включи в урегулиран 

общински имот и да се сключи предварителен договор с общината. ОбС трябва да даде 

съгласие за започване на тази процедура. Има искане за изработване на ПУП. Необходимо е да 

се направи оценка от лицензиран оценител и да се отпочне процедурата. 

Росен Огнянов – Въпроси има ли? Други въпроси ако няма да прекратим изискванията.  

  

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 12 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се допускане на докладните от т.10 и т.11  до сесия на ОбС. 

 С 12 гласа „за“ се допускат. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер 

на обезщетение за учредяване право на прокарване на трассе и сервитут на захранващ 

кабел има изготвен технически  проект. 

 

Росен Огнянов –Г-жо Малинова имате думата да дадете разяснения. 

 

Оля Малинова – направена е оценка от лицензиран оценител. Трасето минава през общински 

имот. 

Десислава Стоилова – На едното място става въпрос за калел, а на другото за тръбопровод, за 

какво им разрешавате? 
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Петър Огнянов – В този имот веднъж сме разрешили да минава кабел, в същия  сервитутен 

коридор вкарваме и тръбопровод. Това е за оборотни промишлени води. 

Десислава Стоилова – Има ли скица? Може ли да се запознаем? 

/Предоставя ѝ се скица/ 

Росен Огнянов – Колеги други въпроси? Да прекратим изискванията.  

  

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 12 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 С 10 гласа „за“ и 2 гласа „против“ /Д. Стоилова и С. Велков/ се допуска. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за частично изменение на 

ПУП - ПРЗ на с.Горна Секирна. 

  

Росен Огнянов – Г-жо Малинова имате думата да дадете разяснения. 

Оля Малинова –  Случая е идентичен  т. 10 за с. Непразненци. 

Росен Огнянов – Да прекратим изискванията.  

  

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 12 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 С 12 гласа „за“ се допуска. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2017г. 

 

Милва Огнянова –  да добавим в поименния списък по предложение от СУ „В. Левски“. Имат 

средства за закупуване на Смарт телевизор на стойност 1700 лв.  за оборудване на кабинет по 

английски език. Средствата са от делегираната държавна дейност на училището и са от 

реализирани икономии.  

Виолета Младенова - Промяната да бъде готова до сесията  

Росен Огнянов –  Да гласуваме предложението за 1700 лв. за увеличаване на сумата в 

поименния списък за закупуване на Смарт телевизор.  

  

 Гласува се предложението. 

С 12 гласа „за“ се приема. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 С 12 гласа „за“ се допуска. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изграждане на  паркоместа за 

автомобили до бившата болница 

 

Янка Хранова - Направих тази докладна с цел улеснение на гражданите. В момента там се 

изхвърлят боклуци и е обрасло с храсти, по-целесъобразно е да се махне тази ограда и да се 

създадат паркоместа за да не стоят автомобилите по тротоарите. Тази ограда трябва да се 

премахне, не върши никаква работа. 

Ваньо Добринов – не е ли по-добре оградата да се измести? 

Росен Огнянов - Да се измести, но въпроса ми е дали може да се осъществи. 

Петър Огнянов - лично аз приветствам изграждането на паркинг. Все повече и повече коли има.  

Трябва да има места за паркиране. Трябва да решаваме този проблем. Общинския съвет не 

трябва да казва как да стане, а да се възложи за специалистите от общинската администрация да 

решат проблема. Къде и как да го кажат професионалистите. Правят някои преструктурирания. 

Ние не знаем в момента за колко паркоместа става въпрос. ОбС да възложи на общината 

изработване на ПУП и да видим колко паркоместа са нужни и как ще се реши проблема. 

Иван Бъчваров –  зависи къде ще се изградят местата, може да се наложи съгласуване с 

Комисията по безопасност на движението с представители на КАТ или АПИ. 
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Бойко Атанасов - болницата не е от вчера тя е много отдавна. Преди няколко  години  се 

направи ПУП и се определени места за паркиране.  Зад болницата има доста - 50 до 100 

паркоместа.  Моето виждане да се отвори портала от ул. „Б. Антов“ и става прекрасен паркинг. 

Росен Огнянов - предлагам да бъде записано в решението да се възложи проучване и 

проектиране за създаване на парко места в района на бившата болница. 

Янка Хранова - благодаря  за изчерпателния отговор. 

Росен Огнянов - Да гласуваме прекратяване на разискванията. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 12 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 С 12 гласа „за“ се допуска. 

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация от МИГ Трън- Брезник- Божурище, във връзка 

с решение на ОбС  

 

Росен Огнянов - това е за информация, не се гласува. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация във връзка с Допълнение и изменение на 

Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация във връзка с Допълнение и изменение на 

Наредбата за определяне размера  на местните данъци.   

 

Росен Огнянов – По двете докладни нямаме материали. 

Виолета Младенова – проектите на наредби са качени на сайта, където трябва да стоят един 

месец. Няма да се гледат на предстоящата сесия. Ако имате някои въпроси към А. Варадинова. 

Ваньо Добринов – ще ги гледаме когато му дойде времето. Ще претърпят промени. 

Атанаска Варадинова –проекта е качен на сайта. Всеки да се запознае. 

Росен Огнянов - Имам въпрос към г-жа Варадинова - Не е ли прекалено това срещу три лева 

преди данъчна оценка на поземлен имот вече да струва 8 лв. и наистина ли е невъзможно да се 

промени това.   

Иван Борисов - такава отделна  услуга беше премахната на национално ниво. Данъчна оценка 

на земеделска земя не съществува, услугата в Административния регистър е данъчна оценка на 

недвижим имот. В този регистър може да видите цената на тази услуга за всички общини. 

Направих си труда и погледнах таксите на около 20 общини и ние сме на долната граница на 

таксата.   

/ Ваньо Добринов напуска заседанието/ 

Атанаска Варадинова - ако се намали цената ще се намали на всички видове имоти.   

Десислава Стоилова - На каква база отчисленията по чл.64  за отпадъци? Какви са средствата 

които не достигат.  

Атанаска Варадинова - при изготвяне на план-сметката не стигат приходите и трябва да се 

допълват  от общинските приходи 

Иван Бъчваров Тези отчисления се използват само за закупуване на техника за извозване  на 

отпадъците. 

Росен Огнянов  

Други въпроси няма, да прекратяваме разискванията.  

 

Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 11 гласа „за“ се прекратяват. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Протест от Галина Антова – прокурор в Окръжна 

прокуратура гр. Перник срещу членове от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 
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Виолета Младенова – По тази Наредба ми поискаха преписка. Ние сме коментирали, че има 

някаква незаконосъобразност. В случая има актувани членове. Предлагам ПК по Нормативна  

уредба да разгледа протеста и изготви докладна с проект за решение  до сесията на ОбС.  

Росен Огнянов - Да гласуваме предложението.   

Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 11 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се предложението за решение от комисията по нормативна уредба. 

 С 11 гласа „за“ се приема. 

  
 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ НА 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/ 

   9............................................/Станислав Велков/ 

   10........................................../Ваньо Добринов/ 

   11........................................../Янка Хранова/ 

   12........................................../Иван Ставрев/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

 / М. Христова / 

 


