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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 18.09.2018г. от 11.30  часа в заседателната зала на ОбС  Брезник се провежда  

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

Присъстват: Иван Тинков , Ивелина Крумова, Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева, Катя 

Йорданова, Иван Ставрев , Янка Хранова, както и Виолета Младенова – председател на ОбС 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Борисов – секретар на общината, Милва 

Огнянова – гл.счетоводител 

 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
 

1. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Брезник 

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

2018г 

3. Информация за готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата учебна 2018-2019 година  

4. Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПЗ на земеделска земя - нива, 

четвърта категория, ПИ № 030018 по КВС на с.Бабица, Община Брезник, собственост 

на Пепа Димитрова Панева и Антоанета Трайкова Николова във връзка изискванията 

на чл. 124а, за промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно 

строителство. 

5. Докладна записка относно погасяване по давност право на строеж при условията на 

чл. 67 ал. 1 от Закона за собствеността 

6. Други 

 Виолета Младенова – председател на ОбС – уведомява за допълнително постъпила 

докладна: 

 

Докладна записка относно приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 

2019-2021г на Община Брезник в частта за местните дейности 

Докладна записка относно заличаване на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” 

Виолета Младенова – уведомява за организирана работна среща с директора на СУ „Васил 

Левски“ на 19.09.2018г от 11,00 часа 

 Заседанието открито от Иван Тинков – председател на комисията 

 По дневния ред: Гласува се допълнително постъпилите докладни да се включат в 

дневния ред 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълненията 
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 Със 7 гласа „за“ се приема 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник 

Милва Огнянова – гл.счетоводител – Има нова глава 8 в закона за публичните финанси. 

Крайно време е да приведем наредбата в ред. Дано да не стигаме до тази глава от наредбата, 

но трябва да го има. И други промени. Предлагам да отменим старата наредба и да приемем 

директно нова с всички промени. Публикувана е на сайта на общината. Няма постъпили 

предложения. 

Иван Тинков – предлагам две точки в решението – 1. Отменяме досега действащата наредба 

и 2. Приемаме новата наредба 

 Гласува се предложението за изготвяне на решение в две точки 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2018г 

Милва Огнянова – гл.счетоводител – промяната се налага заради правилно счетоводно 

отчитане. Помещението за помени е планувано като инфраструктурен обект. Приемаме го 

като сграда. Другото са спортните площадки. Има изграждане не само съоръжения 

 Гласува се допускане до сесията на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ТРЕТА ТОЧКА: Информация за готовността на учебните заведения на територията на 

Община Брезник за предстоящата учебна 2018-2019 година  

Мария Добревска – зам.кмет на общината – В информацията е описано за какво става 

въпрос. Общините се грижат за условията и организацията на учебния процес, както и за 

здравното обслужване. Извършили сме проверка. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПЗ на 

земеделска земя - нива, четвърта категория, ПИ № 030018 по КВС на с.Бабица, 

Община Брезник, собственост на Пепа Димитрова Панева и Антоанета Трайкова 

Николова във връзка изискванията на чл. 124а, за промяна на предназначението на 

земеделска земя за жилищно строителство. 

Иван Тинков -      ще взема отношение – на предишната комисия стана ясно че става дума за 

изграждане на къщи за гости. Богомил Илков обясни подробно. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 
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ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно погасяване по давност право на строеж при 

условията на чл. 67 ал. 1 от Закона за собствеността 

Иван Тинков – на предишната комисия ни се даде разяснение, че става дума за изтичане 

срока за построяване на гараж. Необходима е процедура по прекратяване на договор. 

 

Мария Добревска – зам.кмет -  по договор е имал право на три години. По закон е пет 

години. Изтекъл е петгодишния срок.  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска  

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на средносрочна бюджетна 

прогноза за периода 2019-2021г на Община Брезник в частта за местните дейности 

Милва Огнянова – стартира втори етап на прогнозата. Нищо различно не се случи. Отразени 

са промените на втори етап на приходите. Отразено е увеличението на минималната заплата. 

Изпратена е прогнозата до МФ, но има изискване да се приеме от ОбС. Искат информация 

как влияе увеличението на работната заплата и върху местната дейност. Не се отчита 

увеличението на заплатата, че увеличава и класовете и осигуровките, както и СБКО. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно заличаване на СБАЛВБ „Д-р Йордан 

Стефаров” ЕООД 

Виолета Младенова – поради това, че не сме изписали правилно решението предлагам да 

вземем решение в две точки 

- Отменя решение № 

- Приема отчета на ликвидатора Елена Гоцева 

Гласува се допускане на докладната до ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

      ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

      1...................................Иван Тинков 

 

      2.................................. Ивелина Крумова 

 

      3.................................. Йорданка Ушашка 

 

      4................................. Добринка Дойчева 

 

      5.................................. Катя Йорданова 

 

      6.................................. Иван Ставрев  

 

      7.................................. Янка Хранова 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 


