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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 

 Днес 19.02.2018г.от 14.00  часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда    заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, 

екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие към ОбС.  

 

Присъстват: Ивелина Крумова, Борислав Стоянов, Росен Огнянов,  Десислава Стоилова, Иван 

Тинков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС  

 

Отсъстват: Янка Хранова и Ваньо Добринов 

 

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

зам.кмет, Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ, Милен Миленков  - юрисконсулт, 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, Лилия Чернева – специалист ТСУ и ЕИ, Иванка 

Михайлова – специалист селско и горско стопанство 

 

Предложен е следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. Докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с пасища, мери и 

ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на собственици или ползватели 

на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , съгласно чл. 37и ал. 1 

от ЗСПЗЗ, приемане на наемни цени за пасища, мери и ливади и Правила за ползване на 

територията на Община Брезник 

2. Докладна записка относно подаване на заявление за възстановяване на средства от 

отчисленията по чл. 20 от наредба № 7/2013г и за закупуване на контейнери за разделно 

събиране на строителни и битови отпадъци 

3. 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 

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

с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоилко Симов Дойчинов 

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

с.Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Владимир и Йосиф Модеви 

Белеви 

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

с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гиго Спасов Найденов 

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

съвет Брезник и взаимодействието му с общинската администрация 

8. Други 

 

 

Заседанието открито от Росен Огнянов – председател на комисията 

 

По дневния ред: 

 

Виолета Младенова – уведомява за Допълнително постъпили докладни: 
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- Докладна записка относно обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти 

– общинска собственост 

- Докладна записка относно кандидатстване в  обявен конкурс за финансиране на 

проекти на тема: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, 

исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ 

 

Гласува се включване на допълнителните докладни в дневния ред 

 С 5 гласа „за“ се приема 

Гласува се целия дневен ред с допълнително постъпилите 

 С 5 гласа „за“ дневния ред е приет с допълненията 

  

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с 

пасища, мери и ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , съгласно 

чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, приемане на наемни цени за пасища, мери и ливади и Правила за 

ползване на територията на Община Брезник 

 

Виолета Младенова – списъка е при мен. Много е дълъг и не е размножаван. 

 

Иванка Михайлова – съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ОбС 

определя пасищата, мерите и ливадите. Списъка трябва да се публикува до 01 март. В списъка 

са включени имоти, които са годни за ползване, и такива които не са годни за ползване. 

Включени са и имоти, които са ползвани и договорите са прекратени. 

Относно наемните цени. Предлагаме да не се променят и тази година. Приложени са и 

Правила за приемане. Наблегнали сме на изменението в закона. Не се  искат удостоверения за 

данъчни задължения. 

 

 Към заседанието се присъединява Ваньо Добринов – стават шест членове на комисията 

 

Гласува се докладната записка да се внесе на заседание на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно подаване на заявление за възстановяване на 

средства от отчисленията по чл. 20 от наредба № 7/2013г и за закупуване на контейнери 

за разделно събиране на строителни и битови отпадъци 

 

Лилия Чернева – по този начин си искаме парите от отчисленията от РИОСВ да ни бъдат 

възстановени. 

 

Иван Ковачев –директор на дирекция ТСУ и ЕИ -  изискването е да  имаме сключен 

предварителен договор. Представяме го. 

 

Десислава Стоилова – докъде са нещата с площадката. Имаме контейнеровоз, контейнери? 

 

Иван Ковачев – във всички насоки проблема е финансирането. Трябва да се случи така, че 

хората вместо да изхвърлят строителните отпадъци в контейнера за битови отпадъци да може 

да заяви в общината, да се закара контейнер на място и се съберат строителните отпадъци. 

 

Десислава Стоилова – може ли този проект да бъде на няколко части? 

 

Иван Ковачев – точно така е направен. За сега се подготвя договор за рекултивация. 

 

Гласува се прекратяване на дебата 
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С 6 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА 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 - тези  имоти са от прекратени 

договори след проверка от назначена комисия. Проверени са всички договори и наличните  

пасищни животни. Предлагаме освободените имоти да бъдат включени в търг и подписване на 

договор за една година. Същите имоти ще бъдат включени и за следващата година 

 

Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоилко 

Симов Дойчинов 

 

Росен Огнянов – точките от 4 до 6 са идентични. Само населените места са различни. 

Предлагам анблок да ги гледаме и гласуваме 

 

Иванка Михайлова – Бившите наследодатели са имали право за възстановяване, но не са ги 

възстановили. Имат право. Приложени са всички необходими документи. Предлагаме да се 

вземе решение за възстановяване. 

 

Гласува се докладните от 4 до 6 да бъдат допуснати до сесия на ОбС  

С 6 гласа „за“ се допускат 

 

 

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

землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Владимир и Йосиф 

Модеви Белеви 

 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 

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

землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гиго Спасов 

Найденов 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

на Общински съвет Брезник и взаимодействието му с общинската администрация 

Иван Тинков -  На заседанието на правната комисия беше разгледана. Предложено беше 

решение. Във връзка с измененията на закона и влязъл в сила Закон за противодействие с 

корупцията. 

Правната комисия е изготвила промени, с които се синхронизира правилника за дейността на 

ОбС. 
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 Към заседанието се присъединява Янка Хранова – стават 7 членове на комисията 

Росен Огнянов – от кога ще се прилага закона. Един земеделски производител например да 

подпише договор за полски пътища. Какво следва? 

Виолета Младенова – закона вече е влязъл в сила 

Иван Борисов – секретар – когато не се декларира и се установи нарушение след това няма 

право да бъде публична личност. 

Виолета Младенова – чете проекта за решение на правна комисия 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се докладната записка да се внесе за разглеждане в ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно обявяване на публичен търг за отдаване под 

наем на обекти – общинска собственост 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  Тук са включени всички обекти, за които 

договорите изтичат до м.май. Насрочва се нов търг. 

 Гласува се докладната да се внесе за разглеждане в ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване в  обявен конкурс за 

финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на 

културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ 

Иван Ковачев – преди година-две кандидатствахме. Не бяхме одобрени. Добре е да има достъп 

за хора с увреждания. 

 Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска. 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

     ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

     1…………………………………..РОСЕН ОГНЯНОВ 

     2…………………………………..ЯНКА ХРАНОВА 

     3…………………………………..ИВАН ТИНКОВ 

     4…………………………………..ДЕСИСЛАВА СТОИЛОВА 

     5…………………………………..БОРИСЛАВ СТОЯНОВ 

     6…………………………………..ИВЕЛИНА КРУМОВА 

     7.................................................ВАНЬО ДОБРИНОВ 

ПРОТОКОЛИСТ: 

                       /Лилия Любомирова/          


