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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 20.02.2019г. от 10.30 ч.в заседателната зала на Общински съвет Брезник се провежда 

съвместно   заседание на постоянните комисии  към ОбС  Брезник. 

Присъстват: Иван Ставрев, Ваньо Добринов, Борислав Стоянов, Добринка Дойчева, Катя 

Йорданова, Станислав Велков, Десислава Стоилова, Йорданка Ушашка, Ивелина Крумова, Иван 

Тинков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Отсъства: Росен Огнянов 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Милен Миленков – юрисконсулт,  Оля Малинова – 

директор на дирекция ОСПО, Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство, Моника 

Банкова – специалист бюджет и ТРЗ,  Детелина Виденова – специалист ЕИ,  Емилия Свиленова – 

мл.експерт образование и култура, Богомил Илков – специалист ТСУ, Моника Неделкова – 

специалист МДТ, Емилия Велинова- директор на ОИМ - Брезник и Елена Гоцева. 

Предложен е следния   

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

    

1. Докладна записка относно годишен отчет на кмета на Община Брезник за изпълнение на 

Програмата за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г. 

2. Докладна записка относно приемане Отчет за дейността на Общински исторически музей за 

2018 година. 

3. Отчет- анализ на дейността на РУ- Брезник при ОДМВР- Перник, за периода 01.01.2018г. до 

31.12.2018г. 

4. Докладна записка относно приемане на Общински План за развитие на младежта в Община 

Брезник за 2019г 

5. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на ДФ 

"Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № 14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. по 

подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 

за Проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на 

територията на Община Брезник", сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие". 

6. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на ДФ 

"Земеделие", обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 

г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони" за Проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на 

територията на Община Брезник", сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие". 

7. Докладна записка относно промяна на решение № 694, по протокол № 11 от 23.08.2018г на 

ОбС, прието във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска 

собственост, на основание чл. 12 ал. 1 , във връзка с чл. 10 ал.1 т.1 и чл. 15 ал.3 и 4 от наредба за 

условията и реда за възлагане, изпълнение на дейности в горските територии - държавна ни 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

8. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г 

9. Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци 
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10. Докладна записка относно възлагане на маркиране на дървета в имоти, общинска собственост 

и ползването на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен 

11. Докладна записка относно извършване на основен ремонт на покрив във връзка със сключен 

договор за наем № 202 между Община Брезник и съюза на евангелските петдесятни църкви в 

България за имот: бивш магазин в кв. "Могилица" град Брезник 

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

с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Григор Стоилков Савов 

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

с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоилко Савов Колешанов 

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

с.Велковци, с цел възстановяването й на наследниците на Найден Горянов Стоянов 

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

с.Велковци, с цел възстановяването й на наследниците на Евдокия Костадинова 

16. Докладна записка  относно оценка  и продажба на товарен автомобил ИВЕКО ТУРБО 

ДЕЙЛИ. 

17. Докладна записка относно вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на „Водоснабдяване” ЕООД – Брезник. 

18. Други 

 

Виолета Младенова – председател на ОбС - Уведомява за допълнително  постъпили материали: -- - 

Молба за еднократна финансова помощ от Иванка Пендева  

- Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 

предназначението земеделска земя - ПИ № 06286.72.47 за обособяване на УПИ ІV-72-47 - за 

производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 па РП на гр.Брезник за 

нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на 

град Брезник. 

- Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 

предназначението на земеделска земя ПИ №  06286.72.38, 06286.72.44 за обособяване на УПИ ІІІ-72-

38, 72.44 - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на 

гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в 

землището на гр.Брезник 

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

председател на правната комисия. 

Моля да гласувате – с 11 гласа „за“ се приема 

Иван Тинков - дневния ред е пред вас, моля да гласувате предложения дневен ред с допълнително 

включените материали. 

С 11 гласа „за“ се приема. 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно годишен отчет на кмета на Община Брезник за 

изпълнение на Програмата за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г. 

Иван Бъчваров - всяка година се внася такъв отчет, подробно е описано изпълненото. 

Иван Тинков - Въпроси по темата, няма такива.  

Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 
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ВТОРА ТОЧКА:Докладна записка относно приемане Отчет за дейността на Общински 

исторически музей за 2018 година. 

Емилия Велинова - отчета е приложен за полугодие юли-декември. Имате цялостния годишен 

отчет, това което е заложено бих казала, че е изпълнено на 100 %. Държите първо издание на  плана 

за 2019 г. Публикувани са научни доклади. Има две знакови събития през 2019 г. - 150 от 

отккриването на класното училище и 130 г. от рождението на Стоян Миленков, така че ние ще 

направим всичко възможно за отбелязване на тези годишнини. Има отворена програма за 

реставрация на недвижими културни ценности към Министерството на културата. Не извършван 

ремонт на класното училище има много пукнатини, през 1980 година е извършен ремонт за последно. 

Ще се опитаме за кандидатстване.  

Виолета Младенова - Колеги искаме да апелирам, моля когато има инициативи на ОИМ добре е да 

присъстваме. 

Иван Тинков - Колеги мнения и питане по темата. 

Борислав Стоянов - почти е изграден пътя  до Пусто Гърло,  какви намерения имате за в бъдеще.  

Емилия Велинова – нямаме средства за реставрация, но ще направим един видеофилм за 

популяризиране на недвиживите културни ценностти в общината и там ще бъде включен храм-

кладенеца. 

Мария Добревска – следим и отворили се възможност имаме готовност да кандидатстваме за 

реставриране и консервиране на този обект от национално значение. 

Емилия Велинова – На този етап можем да се организираме да почистим храм-паметника от треви 

и сухи храсти. 

Иван Тинков - Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Отчет- анализ на дейността на РУ- Брезник при ОДМВР- Перник, за 

периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. 

Иван Тинков – Г-н Павлов ме увери, че техен представител ще присъства на сесията и и ако има 

въпроси ще вземе отношение. 

Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общински План за развитие 

на младежта в Община Брезник за 2019г 

Мария Добревска – Общинския  план се преима ежегодно в края на февруари. В настоящия план е 

направен анализ и има таблица с приоритети, която е отворена и може да се допълва. 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Брезник 

в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № 14/07/2/0/00147 от 

08.01.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони" за Проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на 

водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник", сключен между Община 

Брезник и ДФ "Земеделие". 
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Иван Бъчваров – Такава заповед се изисква във връзка с авансово плащане  по Договора 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община 

Брезник в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор 

№14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект "Ново изграждане, 

рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община 

Брезник", сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие". 

 

Иван Тинков – тази докладна е идентична с предишната. 

Иван Бъчваров – това е  заповед за авансово плащане на ДДС по договора. 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 694, по протокол № 11 

от 23.08.2018г на ОбС, прието във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските 

територии, общинска собственост, на основание чл. 12 ал. 1 , във връзка с чл. 10 ал.1 т.1 и чл. 

15 ал.3 и 4 от наредба за условията и реда за възлагане, изпълнение на дейности в горските 

територии - държавна ни общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти 

 

Иванка Михайлова - Решение №694 на Общински съвет- Брезник е прието на база прогнозното 

количество дървесина, зададено в Горскостопанският план по категории и дървесни видове. 

Извършено е маркиране от лесовъда към Община Брезник, на база на което се установи, че 

действителното количество за добив на дървесина е по - голямо от прогнозното в Обект №43. 

Общината трябва да проведе процедура по възлагане на добив дървесина, чрез провеждане на таен 

търг. 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови 

разходи през 2019г 

Десислава Антонова - това е свързано с необхдимостта от закупуване на тежкотоварен автомобил 

втора употреба. Досегашния изисква много разходи за ремонт и поддръжка. 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци 
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Моника Неделкова - тази промяна в наредбата се налага защото има промяна в Закона за местните 

данъци и такси. 

Едната промяна е свързана с тава, че обжалването на актове се извършва по местонахождението на 

общината, в чийто район е възникнало задължението. Другата промяна е във формулата за 

дължимият данък за текущата година за извършване на таксиметров превоз на пътници.  

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на маркиране на дървета в имоти, 

общинска собственост и ползването на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен 

Иванка Михайлова - Във връзка с изпълнение план за ползване на дървесина е необходимо вашето 

съгласие за възлагане на маркиране на дървета в имотите общинска собственост. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно извършване на основен ремонт на 

покрив във връзка със сключен договор за наем № 202 между Община Брезник и съюза на 

евангелските петдесятни църкви в България за имот: бивш магазин в кв. "Могилица" град 

Брезник 

Оля Малинова - Приложени са документите за направените разходи 

Иван Бъчваров – Преди ремонта е минала комисия от общината и е огледан е обекта. Установено е 

какво да се ремонтира, след ремонта отново комисия е приела работата. Приложени са разходно-

оправдателни документи, които може да се видят. 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

Иван Тинков – Предлагам точките от 12-15, които са идентични да гласуваме „ан блок“. 

С 11 гласа „за“ се приема. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Григор 

Стоилков Савов 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

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

Савов Колешанов 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването й на наследниците на Найден 

Горянов Стоянов 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването й на наследниците на Евдокия 

Костадинова 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладните до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допускат. 
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ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  относно оценка  и продажба на товарен 

автомобил ИВЕКО ТУРБО ДЕЙЛИ. 

Иван Бъчваров - Това е белия камион, карусерията е в много лошо състояние и не подлежи на 

ремонт. Ремонта е много скъп и не е финансово рентабилен, трябва да се продаде. 

Иван Ставрев - в т.2  има техническа грешка, изпуснато е ДДС. 

Катя Йорданова - в т.1 е допусната грешка в регистрационния номер. 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за провеждане 

на конкурс за възлагане на управлението на „Водоснабдяване” ЕООД – Брезник. 

Иван Бъчваров - Има докладна от Тодор Тодоров и изтича срока на договора за управление, затова 

се предприема процедура за обявяване на конкурс. 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 11 гласа „за“ се допуска. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Заявление относно отпускане на еднократна финансова помощ 

на Иванка Пендева 

Виолета Младенова – в молбата не е посочена сума, лекарствата, които не е взимала два месеца са 

200 лв. Предлагам социалната комисия да изготви и внесе докладна и предложението ми е за 200 лв. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението земеделска земя - ПИ № 06286.72.47 за обособяване на УПИ ІV-72-47 - 

за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 па РП на гр.Брезник за 

нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на 

град Брезник. 

Богомил Илков - Двете заявление за изработване на ПУП  по т.19 и т. 20 са идентични. Имотите са 

в концесионната територия.  

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 9 гласа „за“ и 2 против /Десислава Стоилова и Станислав Велков/ се допуска. 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна 

на предназначението на земеделска земя ПИ №  06286.72.38, 06286.72.44 за обособяване на УПИ ІІІ-

72-38, 72.44 - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на 

гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в 

землището на гр.Брезник 

Иван Тинков – случая е както т. 19 

Иван Тинков – Гласуваме допускане на докладната до заседание на ОбС. 

С 9 гласа „за“ и 2 против /Десислава Стоилова и Станислав Велков/ се допуска. 
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6. ИВАН МЕТОДИЕВ ТИНКОВ   ............................... 

7. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРУМОВА  .............................. 

8. ЙОРДАНКА ЕВЛОГИЕВА УШАШКА  ............................... 

9. КАТЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА   ............................... 

10. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ  .............................. 
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ПРОТОКОЛИСТ: 

     /М.Христова:/ 

 

  

 


