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О Б Щ И Н С К И         С Ъ В Е Т           

                                                           

П Р О Т О К О Л 
От съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС 

18.06.2018г 

 

 
   Днес 18.06.2018г.от 15.30  часа в заседателната зала на ОбС са провежде съвместно 

заседание  на ПК  към Общински съвет Брезник. 

Присъстват:  Иван Ставрев, Борислав Стоянов, Катя Йорданова, Йорданка Ушашка, Станислав 

Велков, Добринка Дойчева, Янка Хранова, Иван Тинков, Десислава Стоилова, Ваньо Добринов 

както и Виолета Младенова – председател на ОбС 

 

Отсъстват: Ивелина Крумова, Росен Огнянов 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Бойко Атанасов – гл.спе-циалист УС, Моника 

Банкова -     експерт бюджет и ТРЗ, Любляна Петрова – специалист ОМП, Иванка Михайлова – 

гл.специалист селско и горско стопанство,  

Присъства още Ивелина Ангелова – директор на ОУ „Христо Смирненски“ с.Ноевци 

Предложен е следния  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно допълнение на списъка на длъжностните лице за 2018г, които 

имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно 

2. Докладна записка относно недостиг на средства по бюджета за 2018г на ОУ „Христо 

Смирненски” с. Ноевци 

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в 

с.Непразненци и сключване на договор за продажба 

4. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за 

продажба на имот в с.Долна Секирна, върху който е построена законна сграда с 

отстъпено право на строеж 

5. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за 

продажба на имот в с.Кошарево,върху който е построена законна сграда с отстъпено 

право на строеж 

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за отстъпено право на строеж за 

надстрояване върху гаражи №№ 23 и 24 върху терен частна общинска собственост с 

идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр.Брезник. 

7. Докладна записка относно Разделяне на общински полски пътища, попадащи  в 

границите на концесионната площ на находище "Милин камък" гр.Брезник 

8. Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери 

и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и  ал. 3 от ЗСПЗЗ 

9. Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешително за 

ползване на воден обект 
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10. Докладна записка относно прекратяване на  договор от 07.06.2000г за право на ползване 

върху недвижим имот, публична общинска собственост на основание предоставена 

концесия 

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

с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Велко Иванов Миленков 

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

с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Модев Колев 

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

с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Евга Георгиева Модева 

14.  Молба за еднократна финансова помощ, поради здравословни проблеми от Карамфилка 

Асенова 

15. Информация относно подготовката и провеждането на "Граовски събор Видовден" 2018 

16. Информация за действащи концесионни договори на Община Брезник към 31.05.2018г 

17. Други 

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС 

Колеги, откривам заседанието, Искам да включим като първа точка организационни въпроси. 

Представям и допълнително постъпили докладни както следва: 

-  Докладна записка относно дарение на нафтов котел за локално отопление с 

отпаднала необходиост от бившия медицински център /поликлиника/ за нуждите на 

МВР, РУ Брезник.  

- Докладна записка относно възлагане на маркиране на дървета в имоти, общинска 

собственост и ползването на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на 

корен 

- Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Денков Цивин 

- Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Радков Величков 

- Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Тома Радулов Стрехарски 

- Молба за отпускане на еднократна помощ от Людмила Георгиева Алексова 

 

Виолета Младенова – предлага съвместното заседание да се председателства от Иван Тинков – 

председател на правна комисия 

 С 10 гласа „за“ предложението се приема 

 

Ваньо Добринов – предлагам да включим молба от жителите на с.Велковци за включване към 

разрешителен режим изграждане на път до храм с.Велковци. 

 

 Гласува се предложението на г-н Добринов 

 С 10 гласа „за“ се приема 

 

Иван Тинков: Колеги да преминем към гласуване: 

 Гласува се включване към дневния ред на допълнително постъпилите докладни 

 С10 гласа „за“ се включват 

 Гласува се  преди първа точка -  Организационни въпроси 

 С 10 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълненията 

 С 10 гласа „за” е приет дневния ред заедно с постъпилите допълнения 
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Организационни: 
Виолета Младенова – имаме покани: 

- Представяне на книгата на Емилия Максимова 

- Откриване на Граовски събор Видовден 

 

Искам да помоля комисията за противодействие на корупцията да остане след заседанието за да 

се начертае програмата по която да работи. 

 

Във връзка с решение 633 по протокол 8. Имахме протест от окръжна прокуратура. Направихме 

промяна. Имаме решение. Защо не е отразено решението в Правилника.  

Решение 572/22.02. в т.2 сме казали, че променяме наименованието на комисията за 

противодействие на корупцията. Не са отразени. 

 

Искам да попитам има ли работна среща за адаптиране на Наредбата за търговските дружества. 

 

Канени сме на общоградски и общински мероприятия. Полагаме всички усилия да се 

представим по начин, който изисква протокола. Неудобно се чувствам когато това не се 

отбелязва. Не се упоменава присъствието на ОбС. Не държа да се казва името, но ОбС като 

институция. 

 

Мария Добревска – зам.кмет - Извиняваме се и ще обърнем внимание на ръководителите на 

отделните звена. 

 

Виолета Младенова – За докладните. Нека до 10-то число да пристигат докладните. Да не се 

случва всеки път допълнителни докладни в последния момент. 

 

Иван Борисов – секретар на общината  

 Аз лично неколкократно съм инициатор да повдигам въпроса защо Правилника не стига 

до нас във вид готов за публикуване. В общината нямаме правилник подписан и подпечатан от 

председател на ОбС. Единствено Маргарита Петкова качва на сайта на общината. Със заповед е 

указано как става това. Тя не може да дописва неща. Качва нещата така както са й подадени. 

Налага се да импровизираме. Аз лично отказах да сглобявам Правилника. Когато документа 

излиза от администрацията – да, но в случая не е така.  

 

Иван Тинков – смятам, че това, което е необходимо е извършено.  

 

Виолета Младенова – ако сте съгласни да възложим на комисията  

 

Иван Ставрев -  ние сме взели решение 

 

 Към заседанието се присъединява Росен Огнянов – стават 11 членове на комисията 

 

Иван Тинков – предлагам да бъдат изпратени тези решения до администрацията за отразяване 

на сайта 

 

 Гласува се направеното предложение  

 С 10 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ се приема 

 

Иван Тинков – по въпроса за работната среща – досега не е осъществена. Поемам ангажимента 

в рамките на няколко дни да се осъществи. 

 

Иван Ставрев – предлагам след събора 
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ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на списъка на длъжностните 

лица за 2018г, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до 

местоработата и обратно 

Моника Банкова –   експерт бюджет и ТРЗ - има новоназначено лице. Предлагаме да се допълни 

списъка с пътуващи 

Иван Ставрев – предлага се отново целия списък с допълнението  

Моника Банкова - да 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 10 гласа „за“ се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно недостиг на средства по бюджета за 2018г на 

ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци 

Моника Банкова – експерт бюджет и ТРЗ - с писмо на МФ се намали бюджета. Промяната е във 

връзка с промяна на натуралните показатели, във функция образование. Изменя се 

постановление 121 от 2017г за критерии за определяне на защитени детски градини и училища. 

Променят се условията.  Намаляват се средствата за защитено училище. След направения 

анализ по бюджета на основното училище намалихме средствата за заплати и осигурителни 

вноски. Предлагаме от резерва на общината да се отделят средства за ОУ „Христо Смирненски“ 

Виолета Младенова – всички ли защитени училища се засягат 

Мария Добревска – зам.кмет - постановлението е от м.април, но връщат от януари  2018г. 

Написали сме писма до МОН, МФ до областен управител, до синдикат на българските учители, 

до РУО. Надяваме се всички засегнати общини да реагират. 

Иван Тинков – провокирано е от закона. Следва да се направи корекцията. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

поземлен имот в с.Непразненци и сключване на договор за продажба 

Бойко Атанасов -  гл.специалист УС 

 Съгласно регулационния план се придава към имота. Собственика има желание да 

закупи. Направена е оценка.  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и 

сключване на договор за продажба на имот в с.Долна Секирна, върху който е построена 

законна сграда с отстъпено право на строеж 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС 
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 Става въпрос за парцел с отстъпено право на строеж. Реализиран е строежа. Собственика 

изявява желание да закупи имота. Има оценка. 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 11 гласа „За“ се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване 

на договор за продажба на имот в с.Кошарево,върху който е построена законна сграда с 

отстъпено право на строеж 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС 

 Същият случай. Докладните са идентични. Собственика желае да закупи земята. 

 Гласува се допускане на докладна до ОбС 

 С 11 гласа „За“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за отстъпено право 

на строеж за надстрояване върху гаражи №№ 23 и 24 върху терен частна общинска 

собственост с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр.Брезник. 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС 

 Гаражите са с отстъпено право на строеж. Гаражите са реализирани. Има постъпило 

искане за надстрояване над гаражите. 

Станислав Велков – има незаконен строеж на тези парцели. Общината сезира ли се за 

нарушение. 

Десислава Стоилова – ОбС се поставя пред свършен факт. Ние узаконяваме ли вече 

извършеното нарушение. Строежа е факт. 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  в общината няма постъпили сигнали. Има молба за надстрояване и 

ние я внасяме. 

Станислав Велков – сега ви сезираме. 

 Иван Тинков – предлагам 10 минути почивка 

Станислав Велков – предлагам да не я допускаме до сесия и общината да излезе със становище 

по казуса. 

 

Иван Ставрев – предлагам да гласуваме предложението на общината. Все пак това е приход на 

общината. 

Янка Хранова – има две предложения – да гласуваме. Да не се бавим 

Иван Тинков – наистина е така. Да гласуваме 

 Гласува се предложението на Станислав Велков – точката да отпадне до изясняване на 

случая 

 За  8 гласа, 1 против и 1 въздържал се 
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 Предложението се приема. Точката отпада от дневния ред.  

Станислав Велков – подава сигнал и да се подаде информация до ОбС по казуса. 

 Гласува се предложението на г-н Ставрев за допускане на докладната 

 Със 2 гласа „за“  предложението не се приема 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Разделяне на общински полски пътища, 

попадащи  в границите на концесионната площ на находище "Милин камък" гр.Брезник 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС 

Подадено е заявление  с проектни пътища. Процедурата е необходима за уреждане на 

сметките с общината и частни лица. Пътища които достигат до концесионната площ и 

обслужват само нея. Процедурата минава през Кадастър за да се разделят полските пътища. 

Гласува се допускане докладната до сесия на ОбС 

С 9 гласа „за“ и 2 против се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка 

на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и  ал. 3 от 

ЗСПЗЗ 

Иванка Михайлова  - специалист селско и горско стопанство 

 Има решение на ОбС с което се променя предназначението на имотите от нива в ливада 

или пасища. Процедурата е проведена. Предназначението е променено в пасище или мера, 

защото действително изглеждат така. Сега искаме да ги включим в списъка с пасища за да ги 

дадем на хората още тази година. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на 

разрешително за ползване на воден обект 

Бойко Атанасов – специалист УС 

 Става въпрос за даване разрешение за водоползване. Преди ставаше от Басейнова 

дирекция. Сега вече разрешението се издава от общините.  

Любляна Петрова – за вътрешните водоеми кмета издава разрешителните. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „За“ се допуска 

 



7 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на  договор от 07.06.2000г за 

право на ползване върху недвижим имот, публична общинска собственост на основание 

предоставена концесия 

Любляна Петрова – специалист ОМП 

 С ваше решение удължихме концесията до 2020г. Концесионера е внесъл искане за 

прекратяване на концесията по взаимно съгласие. В договора има такава опция.  

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Велко 

Иванов Миленков 

Иван Тинков  - предлагам точките от 11 до 13 да се обединят и гласуват анблок. Те са  

идентични. Дори населеното място е едно 

 Гласува се направеното предложение 

 С 11 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на точките от 11 до 13 до сесията на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допукат 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Георги 

Модев Колев 

С 11 гласа „за“ се допука 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Евга 

Георгиева Модева 

С 11 гласа „за“ се допукат 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба за еднократна финансова помощ, поради 

здравословни проблеми от Карамфилка Асенова 

Виолета Младенова – постъпи молбата. Приложила съм телково решение. Сложно е 

финансовото положение на жената. Само консумативите за този месец. След това ще 

продължат ТЕЛКА. Предлагам да   уважим молбата.  

Иван Тинков – предлагам да бъде изготвена докладна  от комисията по социална дейност със 

сумата от 300лв. 

 Предложението се гласува 

 С 11 гласа „за“ се приема 
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ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Информация относно подготовката и провеждането на 

"Граовски събор Видовден" 2018 

Мария Добревска – зам. Кмет - всичко е изписано. Ако имате въпроси 

Тази информация се приема само за сведение. Няма да се внася в Общински съвет. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за действащи концесионни договори на 

Община Брезник към 31.05.2018г 

Иван Бъчваров – зам.кмет - според мен е безпредметно всяка година да изписваме. Като 

концесиите са за дълъг период. 

Вилоета Младенова – трябва да изключим тази точка от програмата. 

 Да променим и заседанията на ОбС. Не е удобно да са последния четвъртък. Не е удобно 

за касата. 

Тази информация се приема само за сведение. Няма да се внася в Общински съвет. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно дарение на нафтов котел за 

локално отопление с отпаднала необходиост от бившия медицински център 

/поликлиника/ за нуждите на МВР, РУ Брезник.  

Бойко Атанасов – специалист УС – приложили сме писмото на РУ на МВР. Около четири 

години са без отопление. Имат уверение на РДВР за оказване помощ за възстановяване на 

парното. 

Има парно котле, което е било в Мединския център. В момента е неизползваемо. Предлагаме да 

го предоставим на РУ на МВР. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

  С 11 гласа „за“ се допуска 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на маркиране на 

дървета в имоти, общинска собственост и ползването на дървесината чрез продажба на 

стояща дървесина на корен 

Иванка Михайлова – специалист селско и гороско стопанство - продължава съхненето на 

дървета нападнати от дървен корояд. За да можем да употребим дървесината предлагаме да 

излезете с решение с което можем да ползваме дървесината чрез продажба и да обявим 

процедура. Има в с.Ребро, Билинци и Д.Романци. На 100% е санитарна сечта. 

 Гласува се  докладната записка да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Георги 

Денков Цивин 

Иван Тинков – три поредни точки са идентични . Предлагам да гласуваме анблок 

 Гласува се направеното предложение 

 С 11 гласа „за” се приема 
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 Гласува се допускане до предстоящата сесия на точки 19, 20 и 21 

 С 11 гласа „за“ се допускат 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян 

Радков Величков 

С 11 гласа „за“ се допуска  

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на 

Тома Радулов Стрехарски 

С 11 гласа „за“ се допуска  

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Молба за отпускане на еднократна помощ от Людмила 

Георгиева Алексова 

Виолета Младенова -  постъпила е тази молба. Става дума за средства за вода. 

Мария Добревска – зам. Кмет - става въпрос за авария след водомера. Авария която не е била 

видима. Установено е чак след като се наводнява мазето. Идва много висока сметка. Живеят 

снаха и свекърва. Отправяме я към вас. Постъпила е до кмета на общината. Комисията 

разглежда и отпуска помощи на хора със здравословни проблеми. Би било добре да 

подпомогнем  на  тази жена. 

Виолета Младенова – предлагам комисията по социални дейности да изготви докладната  със 

400 лв. 

 Гласува се направеното предложение 

 С 11 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане  до сесия на ОбС 

 С 11 гласа“за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Писмо от жители на с.Велковци 

Ваньо Добринов – става дума за път до манастира. Иска се решение за включване на пътя аз 

изграждане 

Десислава Стоилова  - да се провери кой е пътя 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  не може път в нищото. 

Десислава Стоилова – общинската администрация да каже номера на пътя който отвежда до 

манастира. 

 

Иванка Михайлова -  ще помоля някой от Велковци да дойте да покаже за какво става въпрос. 

 

Ваньо Добринов – просто се иска ОбС да реши за 900 метра изграждане на път. 
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 Гласува се да се допусне до ОбС след изготвяне на докладна записка 

 С 11 гласа „за“ предложението се приема 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 
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