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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 19.02.2016г. от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС Брезник  се провежда    

заседание  на ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред към ОбС. 

 

Присъстват: Ивелина Крумова, Йорданка Ушашка, Янка Хранова, Добринка Дойчева, Катя 

Йорданова, Иван Ставрев, Иван Тинков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Бойко Атанасов – гл.специалист УС, 

Иванка Михайлова – ст.специалист селско и горско стопанство, Милен Миленков – 

юрисконсулт,  Лилия Чернева – специалист ТСУ и ЕИ 

 

Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 

срок от една година /2017-2018г / на свободни имоти -  пасища, мери и ливади от 

ОПФ по реда на чл. 37и ал. 14 от ЗСПЗЗ 

2. Утвърждаване на декларации за несъвместимост по чл.35,ал.1, т.1 и т.3 от Закона за 

противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество 

3. Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Брезник и взаимодействието му с общинската администрация 

4. Други 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на комисията. 

 

По дневния ред:  

Виолета Младенова – уведомява за допълнително получена докладна записка 

- Докладна записка относно обявяване на търг за отдаване под наем на обекти – 

общинска собственост 

Гласува се допълнителната докладна да се включи в дневния ред 

Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се целия дневен ред с допълнението 

 Със 7 гласа „за“ дневния ред е приет 

     

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем за срок от една година /2017-2018г / на свободни имоти -  пасища, 

мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и ал. 14 от ЗСПЗЗ 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство  -  след направена проверка от 

комисия имаше прекратени договори на животновъди, които не отговарят на условията за 
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отдаване на пасища. За да не се пропуска годината, закона дава възможност да се отдадат на 

собственици на селскостопански животни, затова предлагаме да се проведе търг. 

Янка Хранова – всичко е изчерпателно обяснено. 

 Гласува се докладната да се допусне до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ВТОРА ТОЧКА: Утвърждаване на декларации за несъвместимост по чл.35,ал.1, т.1 и 

т.3 от Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество 

Ивелина Крумова – Първо да обърна внимание че съм допуснала техническа грешка в т. 2 

чл. 35 пише ал. 1 т. 1 да се коригира на т.3 

Виолета Младенова – представя документ получен по имейла относно срока и основанията 

за приемане на тези декларации. 

Ивелина Крумова - /чете представения документ/ 

Иван Борисов – в страната са пращани на колегите с дата 23 февруари 

Ивелина Крумова – в самия закон е записано в срок от един месец, което значи до 23 

февруари. 

Милен Миленков – според мен не е проблем. Вие можете да утвърдите. 

Виолета Младенова – за комисията, трябва ли да сменим наименованието на комисията? 

Ивелина Крумова – трябва да стане комисия за противодействие на корупцията  

 Гласува се корекция в проекта за решение. В т. 2 да се чете декларация по чл.35 ал.1 

т.3 

 Гласува се предложението и със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ТРЕТА ТОЧКА: Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет Брезник и взаимодействието му с общинската администрация 

 

Иван Тинков – Колеги, тази докладна е изготвена от мен.  Във връзка със закона за 

противодействие с корупцията. Смяната на единия орган с другия. Делегиране на права и 

задължения по закона. Ако имате мнения и препоръки да ги запишем сега. 

Предлагам да се включи допълнително и Промяна наименованието на комисията за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 

Предлагам проект за решение: 

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл. 22 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС и взаимодействието му с общинската администрация, във 

връзка с чл. 8 от закона за нормативните актове и чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общинският 

съвет Брезник: 
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1. Прави промени в Правилника за организация на дейността на ОбС и 

взаимодействието му с общинсата администрация, както следва:  

§ 1  Отменя изцяло т. 1 и 2 в ал.1 на чл.15, като на тяхно място създава нови точки 1,2,3 със 

следното съдържание: 

т.1 Да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорит, 

контрольор, управител2, прокурест, търговскипълномощник, синдик или ликвидатор на 

търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие 

т.2 Да заема длъжност като общински съветник или подобна в друга държава, членска на 

ЕС 

      т.3 Да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен съвет 

на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в  която  е общински 

съветник, както и с търговски дружества с общинско участие и общински предприятия. 

Точки 3,4,5,6  от ал.1 на чл. 15 стават съответно точка 4, точка 5, точка 6 и 

точка 7 

 

§ 2  в чл. 15 ал. 2 т.1 в края на изречението, думите „чл. 12 т.4 от ЗКПУ“ се заменят с думите 

„чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество“. 

 

§ 3 Изменя чл. 17 като в края на изречението думите „Закон за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси“  се заменят с думите „закона за противодействие на 

корупцията и незаконно придобито имущество“ 

 

§ 4 Създава нови алинеи 2,3,4 и 5 към чл. 17  със следното съдържание: 

(2) Обстоятелствата по Т. 2 се установяват служебно от общинската администрация относно 

съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните 

органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от 

издаването им. В случаите по  т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката 

председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия. 

(3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по  т. 

5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да 

направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В 

тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия 

приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са 

налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския 

съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. 

(4) В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи 

обстоятелствата по  т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия 

обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. 

(5)  Решенията и отказите на общинската избирателна комисия  могат да се оспорват пред 

съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства 

на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни 

съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет 

или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от 

решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския 

съвет в тридневен срок от влизането му в сила. 

 

 

§ 5 Навсякъде думите „Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ 

се заменят с „Комисия за противодействие на корупцията и незаконно придобито  

имущество“. 
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2. Променя наименованието на ПК по предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси в ПК за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество 

 

3. Направените промени в Правилника за организация на дейността на ОбС и 

взаимодействието му с общинсата администрация  да бъдат отразени на сайта на 

Община Брезник в срок от 30 дни. 

 

 

Виолета Младенова – В правилника  в чл. 73 ни е записано до 30 ноември се внася проект за 

бюджет. 

Предлагам да изчетем хубаво правилника и да видим къде има нужда да се промени. 

 

Иван Тинков – предлагам на една работна среща да се съберем и да предложим промените 

 

Виолета Младенова – нали ще бъде качен на сайта за промени. До изтичане срока за 

обявяване да се съберем и предложим промените. 

 

 Гласува се да се приеме предложеното решение  и да бъде допусната докладната до    

заседание на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска докладната с предложения проект за решение 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно обявяване на търг за отдаване под 

наем на обекти – общинска собственост 

 

Иванка Михайлова – това са обекти, за които е изтекъл срока за отдаване под наем и са 

предложени за провеждане на търг. 

 

Виолета Младенова – На сесията ще изберем съветник. 

 

Иван Борисов – необходимо е да се съобразите с новия закон и внимателно да се избере 

член в комисията. 

 

Виолета Младенова – И досега закона за конфликт на интереси не позволяваше някои неща. 

 Гласува се допускане на докладната  до заседание на ОбС. 

 

 Със 7 гласа „за“ се допуска. 

 

 
      ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА: 

 

      1……………………………ИВАН ТИНКОВ 

 

      2……………………………ИВЕЛИНА КРУМОВА 

  

      3……………………………ЙОРДАНКА УШАШКА 

 

      4……………………………ЯНКА ХРАНОВА 

 

      5…………………………....КАТЯ ЙОРДАНОВА 

 

      6…………………………….ДОБРИНКА ДОЙЧЕВА 

 

      7………………………….…ИВАН СТАВРЕВ 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 


