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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 19.03.2019г. от 11.30  часа в заседателната зала на ОбС се провежда   заседание  

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

 

Присъстват: Иван Тинков, Йорданка Ушашка, Янка Хранова, Ивелина Крумова, Катя 

Йорданова, Добринка Дойчева, Иван Ставрев,  както и Виолета Младенова – председател на 

ОбС. 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Емилия Свиленова – специалист 

образование и култура, Лилия Чернева – специалист ТСУ и ЕИ, Бойко Атанасов – 

гл.специалист УС. 

 

Предложен е следния  
Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна 

дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник 

2. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти  

и провеждане на търг 

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти 

и провеждане на търг- Брезник 

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в 

с.Сопица и сключване на договор за продажба 

5. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „овощни 

насаждения” на имоти, общинска собственост. 

6. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-

2020г за 2018г 

7.  Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на 

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

в Община Брезник 

8. Докладна записка относно Проект на Наредба за определяне на местните такси и 

цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

9. Други 

 

Заседанието е открито от Иван Тинков – председател на комисията. 

По дневния ред: 

Виолета Младенова уведомява присъстващите за допълнително постъпила докладна 

записка: 
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- Докладна записка относно приемане на решение за включване на резервно жилище в 

Списъка на общинския жилищен фонд 

 

Гласува се включване на допълнителната докладна  в дневния ред 

Със 7 гласа „за“ се приема предложението за включване на докладната в дневния ред 

 Гласува се приемане на предложения дневен ред 

 Със 7  гласа „за”, дневният ред е приет 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и 

съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община 

Брезник 

Виолета Младенова – има техническа грешка в датата 

Мария Добревска – както и на предишната комисия казах, трета поредна година „Асарел 

инвестмънт“ дарява 50 х.лв.  Много идеи се осъществиха с помощта на тези средства.  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска. 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

поземлени имоти  и провеждане на търг 

Бойко Атанасов –гл.специалист УС -  става въпрос за незастроени парцели, определени за 

индивидуално жилищно строителство и един парцел за учредяване право на строеж. 

Направена е процедура по актуване. Има заявени намерения за закупуване. Има оценки от 

лицензиран оценител. Предстои търг. 

Иван Тинков – Госпожо Младенова, на сесията ще предложите член в комисията 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

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

поземлени имоти и провеждане на търг- Брезник 

Бойко Атанасов – специалист УС – беше направен план за застрояване. На ул.“Иглика“ се 

образуваха нови парцели за застрояване. Има постъпили заявления. Направена е оценка от 

лицензиран оценител.  Докладните са разделени на две, защото ще се утежни много търга. 

Да се извърши на два транша. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба 

на придаваем имот в с.Сопица и сключване на договор за продажба 



3 

 

Бойко Атанасов – специалист УС – Изготвен е ПУП за два имота в с.Сопица, през които по 

план минава улица. Не е реализирана. Разделя имотите на човека. Сключен е предварителен 

договор за закупуване на частта от улицата, която попада в неговия имот. На практика се 

обединяват двата имота. Оценката е направена. Следва сключване на договор. 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от 

„нива” в „овощни насаждения” на имоти, общинска собственост. 

Иван Тинков – на предишната комисия беше обяснено, че  има сключени договори за имоти. 

Необходимо е смяна на предназначението, защото вече са засадени овощни насаждения. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за 

периода 2014-2020г за 2018г 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  това е ежегоден доклад. Само искам да кажа, че до сесията ще 

бъдат изчистени някои технически грешки. След приемането му доклада се изпраща на 

областен управител 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и 

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

общинско имущество в Община Брезник 

Иван Тинков – проекта беше качен на сайта на общината. Стоял е необходимото време. 

Предстои само технически да бъде приет от ОбС. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска. 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за определяне на 

местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

Иван Тинков – Този проект на наредба също е стоял на сайта на общината. На предишната 

комисия стана въпрос за комисията която трябваше да предложи излизане на общината от 

списъка на курортните селище. Беше прието на сесията да бъде предложен проект за 

решение 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС  

 Със 7 гласа „за“ се допуска 
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ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение за включване на 

резервно жилище в Списъка на общинския жилищен фонд 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС - Става дума за имот в бившето АПК. Предназначен за 

общежитие. Предоставен ни е без право на разпореждане. Съгласували сме с областния 

управител – можем да го  използваме като резервно /за социални дейности/. 

Виолета Младенова – колко жилища сме отдали. Плащат ли наем. 

Бойко Атанасов – специалист УС - имаме 18 жилища. 

Мария Добревска – зам.кмет -  преди да се сключи нов договор се иска изплащане на наема 

и бележки за платени ток и вода. 

 Гласува се допускане на докладната до дневния ред на сесията 

 Със 7 гласа „за“ се допуска. 

 

      ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА: 

1…………………..Иван Тинков 

2…………………..Йорданка Ушашка 

3…………………...Янка Хранова 

4……………………Ивелина Крумов 

5……………………Катя Йорданов 

6……………………Добринка Дойчев 

7……………………Иван Ставрев 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 

       


