
 

ОБЩИНСКИ      СЪВЕТ      –      БРЕЗНИК 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№   2 

Гр.Брезник, 05.02.2018г 

 

          Днес  05.02.2018г. от 15.30 часа в заседателната зала на Общински съвет  се 

провежда извънредно заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват: Янка Хранова, Иван Ставрев, Иван Тинков, Виолета Младенова, Росен 

Огнянов, Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева, Катя Димитрова, Десислава Стоилова, 

Станислав Велков, 

 

Отсъстват: Ваньо Добринов, Борислав Стоянов, Ивелина Крумова 

 

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

секретар на общината,  Милен Миленков  - юрисконсулт,  

 

Предложен е следния 

Д н е в е н   р е д: 

 

1. Докладна записка относно Провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник. 

2.  Докладна записка относно  приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

в община Брезник 

 

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. Присъстват 10 

съветника. Може да се проведе заседанието 

 

 

По дневния ред: Виолета Младенова  уведомява за получено писмо от Асоциацията по ВиК 

за насрочено общо събрание. 

 Уведомява също за допусната техническа грешка при изписване на решение № 558, 

като се упоменава думата Проект. Трябва да се изчисти. 

 

 Няма допълнения по дневния ред 

 Гласува се предложения дневен ред 

 С 10 гласа „за“ се приема предложения дневен ред 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Провеждане на редовно Общо събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник. 

 

Виолета Младенова – запознава присъстващите с предложения проект за дневен ред 

  

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 10 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  563 

 



На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за 

водите, Общинският съвет  гр. Брезник: 

 

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник 

да представлява община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по 

 В и К на 20.02.2018 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала „Струма“на партера в сградата на 

Областна администрация – област Перник. 

 

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник 

за предоставяне на позицията на община Брезник / при невъзможност да участва 

упълномощава  негов представител/ по въпросите от дневния ред в събранието на 

Асоциация по ВиК – Перник, , както следва: 

 

-по точка 1 от дневния ред, на основание чл.27, т.1 от Закона за счетоводството Асоциация 

по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, приема годишен 

финансов отчет за 2017г. 

- по точка 2 от дневния ред, на основание чл.26, ал. 3 от от Правилника за организацията и 

дейността на асоциацията по ВиК, Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената 

територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, приема  отчета за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията  за 2017г. 

- по точка 3 от дневния ред, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите Общото 

събрание на  Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-

Перник приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2017г. 

- по точка 4 от дневния ред, на основание чл.21, ал.1 от ПОДАВиК и чл. 198в, ал.4, т.9  от 

Закона за водите, Общото събрание на  Асоциация по В и К в обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ООД-Перник приема бюджета  на Асоциацията за 2018г.(размер на 

вноската на държавата – 15 000лв. и размер но общинските вноски, съобразно процентното 

съотношение на гласовете им 27 857,14 или общо 42 857,14 лв.) 

       В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциацията по ВиК, от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството е получено писмо с изх. № 91-00-4 от 12.01.2018г., с което е потвърден 

окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018г. в 

размер на 15 000лв. 

- по точка 5 от дневния ред - „Други“ - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Брезник 

Виолета Младенова – уведомява присъстващите за допусната техническа грешка при  



изписване на решение № 558. Предлага проект за решение 

 

Иван Ставрев – предлагам да отменим решението с отделно решение 

 

Милен Миленков – така ще бъде по-чисто 

 

 Гласува се предложение за отмяна на решение  № 558  

 

 С 10 гласа „за“ ОбС взе 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е   №   564 

 

 На основание чл. 21 ал 1 т. 23,  във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 

Брезник отменя решение № 558 по протокол № 1 от 25.01.2018г 

 

 

 

Виолета Младенова – да гласуваме предложения проект за решение като добавим в § 3 

отменя ал.5 на чл. 56 

Гласува се предложения  в докладната проект за решение 

 С 10 гласа „за“ ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   565 

 

 На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните 

актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс,  Общинският съвет 

Брезник: 

 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

§ 1. Отменя изцяло чл. 21 ал. 3 

§ 2. Изменя ал. 1 на чл. 42 , като думите в текста „нямащи задължения към Община 

Брезник” се заличават. 

§ 3. Отменя ал. 5 на чл. 56 

 

2 Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия по 

отразяване промените в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/     /Виолета Младенова/ 

 
 


