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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 
                                                                                     

П Р О Т О К О Л  
 

  Днес  18.04.2019г.от 15.00  часа в заседателната зала на ОбС се провежда   заседание на 

ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху 

дейността на дружествата с общинско участие. 

 

Присъстват: Росен Огнянов, Борислав Стоянов, Иван Тинков,  Ваньо Добринов, Десислава 

Стоилова, Янка Хранова – както и Виолета Младенова – председател на ОбС 

 

Отсъстват: Ивелина Крумова 

 

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

юрисконсулт, Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, Бойко Атанасов – гл.специалист 

УС, Моника Банкова – ИД Гл.счетоводител, Десислава Антонова, Детелина Виденова, Лилия 

Чернева, Бойко Седевчов, Васка Борисова  - специалисти от дирекция ТСУ и ЕИ 

Присъстват още управители и гл.счетоводители на общинаски фирми 

 

Предложен е следния  

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките 

за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на 

Община Брезник 

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община 

Брезник за 2019-2021г 

3. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен 

план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ  от ПИ № 

06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - 

"за производствени складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 129 по РП на 

гр.Брезник, собственост на ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД с приложено 

проектопредложение за изработване на ПУП - ПП и задание за проектиране, съгласно чл. 

125 ал. 2 от ЗУТ. 

4. Докладна записка относно  изработване на проект за обект ПУП-ПП за трасе и сервитут 

на  шест шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматика, ел. 

захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в 

поземлен имот  ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр.Брезник. 

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

за определяне размера на местните данъци 

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

2019г 

7. Докладна записка относно определяне на допълнителни възнаграждения на кметовете на 

населени места в Община Брезник за постигнати резултати за първо тримесечие на 

2019г. 
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8. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на 

печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им. 

9. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности. 

10. Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в 

Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник 

11. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или 

„пасище” на имоти в землището на с. Гигинци и с. Билинци. 

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

с.Красава и сключване на договор за продажба. 

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

с.Долна Секирна и сключване на договор за продажба. 

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

с.Ребро и сключване на договор за продажба. 

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придавам имот в 

с.Горна Секирна и сключване на договор за продажба 

16. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени 

имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг 

17. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем 

на обект - общинска собственост 

18. Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 378, находящ се в 

с.Слаковци 

19. Други 

Виолета Младенова – председател на ОбС – уведомява за допълнително постъпили материали: 

 Докладна записка относно определяне на управител на общинска фирма 

„Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник 

 Докладна записка относно подкрепяне на четвъртото издание на кампанията "Великден 

за всеки" по инициатива на омбудсмана на Република България - г-жа Мая Манолова 

 Докладна записка относно проект на Наредба за  изменение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци 

Росен Огнянов – председател на ПК – открива заседанието 

 Гласува се добавяне на допълнително постъпилите докладни към дневния ред 

 С 6 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълненията 

 С 6 гласа „за“ се приема      

       



3 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на 

бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

към 31.12.2018г на Община Брезник 

Моника Банкова – запознава присъстващите с  изпълнението на бюджета /чете обяснителна 

записка към отчета/ 

Гласува се докладната да бъде внесена за разглеждане на сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на 

туризма в Община Брезник за 2019-2021г 

Десислава Стоилова – въпрос относно туристическия информационен център. Работи ли? Как в 

събота и неделя? 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  работи. За събота и неделя допълнително ще ви информирам. 

Десислава Стоилова – подготвят ли се информационни материали за предоставяне на туристи. 

Десислава Антонова – цветен е плотера и излиза много по-скъпо печатането. Подготвяме 

нещата и е по-добре на печатница. 

Иван Бъчваров – цялата техника е налична, използва се. Предпечатната подготовка се прави. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 6 гласа „за“се прекратяват 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП 

- парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ  от ПИ 

№ 06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - 

"за производствени складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 129 по РП на 

гр.Брезник, собственост на ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД с приложено проектопредложение 

за изработване на ПУП - ПП и задание за проектиране, съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ. 

Васка Борисова – специалист ТСУ – В резюме – парцеларен план се изготвя за питейно 

водоснабдяване до урегулиран поземлен имот. Питейната вода ще се подава от водопроводната 

мрежа на гр.Брезник. Предвижда се изграждане на нов хранителен водопровод до нов резервоар 

за питейни нужди. Необходимо е трасе и сервитут. Изключително през горска територия се 

преминава.  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно  изработване на проект за обект ПУП-ПП 

за трасе и сервитут на  шест шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на 

автоматика, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена 

станция в поземлен имот  ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр.Брезник. 
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Васка Борисова – специалист ТСУ – целта е изготвяне на шахтови кладенци и електропровод. 

Трасето започва от Разсадник на ДГС, през шосето, по течението на реката до имота на 

фирмата. 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и 

изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Моника Неделкова – това е докладна, която е стояла на сайта от м.февруари, сега я внасяме за 

окончателно приемане. 

 Гласува се допускане за разглеждане от сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

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

разходи през 2019г 

Десислава Антонова – специалист ЕИ – Промените се налагат за изграждане на подземен 

контейнер в центъра на града. Първоначално един за експериентиране.  

Иван Бъчваров – зам.кмет – предвижда се в района на пазара. Ще се изгради необходимата 

комуникация. 

Десислава Стоилова – няма ли да се оскъпи този вариант? 

Иван Бъчваров – ще направим експеримент 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на допълнителни 

възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за постигнати 

резултати за първо тримесечие на 2019г. 

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ -  съгласно нормативната уредба ОбС определя 

тези възнаграждения. 

Ваньо Добринов – как ще им се дадат -  Към заплатата или отделно? 

Моника Банкова – към заплатата 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и 

разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско 

участие в капитала им. 

Моника Банкова – ст.експерт бюждет и ТРЗ – имате отчетите. Има представители на фирмите. 
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Росен Огнянов – посещенията при директора на ВиК ООД не свърши никаква работа. Не се 

преведоха дължимите суми. Явно трябва да се предприеме нещо. 

Силвия Евтимова – гл.счетоводител на „Водоснабдяване“ ЕООД – явно трябва запориране на 

сметките. 

Росен Огнянов -  към управителя на аптеката -  за евентуално дежурство в почивните дни. 

Кръстинка Иванова – управител на „Брезнк фарм“ – няма достатъчно персонал. Има още една 

аптека в града. Осигуряваме нощно дежурство на повикване.  

 Борислав Стоянов не гласува по докладната  поради конфликт на  интереси 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за“ –  

Гласува се допускане на докладната до заседание на сесията 

С 5 гласа „за“ се допуска  

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ – обяснения по докладната 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение относно допусната 

техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет 

Брезник 

Милен Миленков – юрисконсулт – Тази докладна касае Наредбата за цени и услуги. В първата 

докладна записка беше посочено, че Наредбата се нуждае от коренна промяна. Има нови 

текстове. Отпаднали текстове. Допуснали сме техническа грешка като сме записали че 

париемаме наредба за изменение и допълнение. Предлагаме да приемем Наредбата, която 

отменя предишната наредба. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване 

от „нива” в „ливада” или „пасище” на имоти в землището на с. Гигинци и с. Билинци. 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  това се прави с цел задоволяване на 

нуждаещите се с пасища или ливада. 

Росен Огнянов – това вече отдадени имоти ли са. 

Оля Малинова – не. 
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Виолета Младенова  - искам да кажа, че във връзка с подобно наше решение № 816 областна 

администрация ни написа писмо, което представих в общината и върнахме отговор. Юриста в 

областта ни обърна специално внимание /дори ме помоли да променим решение № 816/, аз 

отказах. Попитах с какво да се съобразим. Тя говори за основанията. Писали сме ЗМСМА и чл. 

от правилника. Иска да вмъкнем чл.8 ал .1 от ЗОС /чете от закона/ 

Росен Огнянов – ако само трябва да вмъкнем, нищо не ни пречи. 

Милен Миленков – юрисконсулт -  тук специалния закон не е ЗОС. Според мен записа ни е 

правилен. Правилника е по-подробен като нормативен акт.  

Росен Огнянов – това все пак са земи по чл.19 и са за временно стопанисване. Това не е ли 

пречка, общината да променя предназначението им. 

Милен Миленков –  юрисконсулт -  въпрос на тълкуване е. В крайна сметка до сега практиката 

показва, че няма проблеми. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

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

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – Всички докладни от т. 12 до т. 15 са идентични, 

За придаваеми места. 

 Гласува се да бъдат гласувани анблок точките от т.12 до т. 15 

Оля Малинова  - Става въпрос за придаваеми имоти. Има изготвени оценки 

 Гласува се да бъдат допуснати посочените докладни до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допускат 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на придаваем имот в с.Долна Секирна и сключване на договор за продажба. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

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

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на придавам имот в с.Горна Секирна и сключване на договор за продажба 
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С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за 

разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за 

продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и 

провеждане на търг 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – това са три имота. Има проявен интерес за 

закупуване. Изготвена е оценка от лицензиран оценител. Предлагаме провеждане на явен търг. 

- Парцел Слаковци 

- Парцел Ноевци 

- Парцел Конска 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на 

публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – Става въпрос за два обекта: с. Красава и с. 

Душинци. 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“се допуска 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 

378, находящ се в с.Слаковци 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – На предишна сесия се все решение за 

закупуване на 67кв.. Собственика иска да вземе и останалите. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на управител на 

общинска фирма „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник 

 

 

Иван  Бъчваров -  зам.кмет – имаше открита процедура за провеждане конкурс за управител на 

„Водоснабдяване“ – имаше една кандидатура – Иван Ковачев. Комисята е разгледала 

документите. Отговаря на изискванията. Предлагаме да бъде назначен. 

 

Виолета Младенова – зададох въпрос какво смята да направи за де не допуска загубата на 

дружеството. Каза , че има идеи и ще се постарае да ги изпълни. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 
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 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно подкрепяне на четвъртото издание на 

кампанията "Великден за всеки" по инициатива на омбудсмана на Република България - 

г-жа Мая Манолова 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – всяка година подкрепяме тази кампания. 

 

Росен Огнянов – тази вноска е от община Брезник. Ако някой има желание може да се включи. 

 

 Гласува се да бъде допусната докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА:Докладна записка относно проект на Наредба за  изменение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци       

Моника Неделкова – експерт МДТ – конституционния съд отменя цялото решение на МС за по-

висока такса на курортните селища. 

 

Ваньо Добринов – който е платил? 

 

Моника Неделкова – предполагам ще останат като надвнесени суми и ще се приспадат 

догодина. 

 

Виолета Младенова – след като конституционния съд е отменил целия чл. 22 ние как 

определяме данъка. 

 

Моника Неделкова  - остава последния текст преди промяната. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито в 16,20 часа. 

 

     ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

 

     1................................Росен Огнянов 

      

     2...............................Борислав Стоянов 

 

     3...............................Иван Тинков 

 

     4................................Ваньо Добринов 

 

     5............................... Десислава Стоилова 

 

     6............................... Янка Хранова 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 


