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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 19.04.2019г. от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС се провежда  заседание  на 

ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред. 

 

Присъстват: Иван Тинков, Иван Ставрев, Добринка Дойчева, Йорданка Ушашка, Катя 

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

 

Отсъстват:  Ивелина Крумова 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет, Оля Малинова – директор 

на дирекция ОСПО, Бойко Атанасов – специалист УС,   Емилия Свиленова – специалист 

образование и култура, Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Милен Миленков –

юрисконсулт, Васка Борисова, Детелина Виденова, Лилия Чернева – специалисти ТСУ и ЕИ 

 

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 приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за 

определяне размера на местните данъци 

4. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на 

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

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

местни приходи и на разходите за местни дейности. 

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

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

7. 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 

8. Докладна записка относно изменение на решение № 819 на ОбС Брезник поради 

допусната техническа грешка. 

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

на обект - общинска собственост 

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

11.  Призовка от Административен съд и насрочено дело 

12. Други 
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Виолета Младенова – уведомява за допълнително постъпили докладни записки: 

 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 от кмета на общината относно Приемане наредба за промяна наредбата 

за местните данъци 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на комисията  

 

По дневния ред: 

Гласува се допълнителните докладни да се добавят в дневния ред 

С 6 гласа „за“ се приема 

Гласува се целия дневен ред с допълнението 

С 6 гласа „за“ се приема 

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 – ст.експерт бюджет и ТРЗ – Ще ви запозная накратко с отчета /чете 

обяснителна записка/ 

Иван Ставрев – професионално и подробно  изготвен отчет 

 Гласува се допускане на докладната до 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 

Емилия Свиленова –  експерт образование и култура – Програмата е отворена, гъвкава и подлежи 

на промени през целия период. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Моника Неделкова – експерт  МДТ -  Тази докладна е стояла на сайта от м.февруари. Сега само 

да бъде окончателно приета. 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 
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ЧЕТВЪРТА 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. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „За“ се допуска 

 

ПЕТА 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 - всяка бюджетна година по два пъти /март и 

септември/ се прави прогноза. Изписала съм подробно. 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ШЕСТА 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 – бяхме изписали, че приемаме изменение в наредбата. В 

мотивите на докладните е пропуснато да се изпише , че се отменя цялата наредба и приема нова. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

СЕДМА 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 имоти, за които има изготвена 

оценка от лицензиран оценител. 

 Гласува се допускане на точката до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „ЗА“ се допуска 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение на решение № 819 на ОбС Брезник 

поради допусната техническа грешка. 

Виолета Младенова – касае се за допусната техническа грешка вместо чисто производствено е 

записано предимно производствено 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“се допуска 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за 

отдаване под наем на обект - общинска собственост 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  има желаещи за наемане на посочените 

помещения. 

Иван Ставрев – в бивше училище Душинци има стая за кметство и за магазин. Има ли уточнение 

с  кметския наместник. 
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Оля Малинова – да 

 Гласува се допускане до дневния ред на сесията 

 С 6 гласа „за“се допуска 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 378, 

находящ се в с.Слаковци 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО - 67кв.м. в полза на улица в с.Слаковци 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Призовка от Административен съд и насрочено дело   

Виолета Младенова – има насрочено дело за м.май – случая е много от отдавна. Трябва да 

упълномощим лице, което да ни представлява или да неглежираме, което ще доведе до глоба. 

Милен Миленков – запознах се с делото. Не се знае какво иска тъжителя. Може само от 

определението на АС София – касае се за някаква заповед 1987г на ОбНС. Делото е протекло 

пред две инстанции, но като ответник е бил определен Общински съвет Перник. 

Виолета Младенова – предлагам да упълномощим Милен Миленков – да ни представлява, да се 

издири документацията и да се яви на делото. За целта той трябва да получи минимум 400 лв. /по 

наредбата/  

 Гласува се представител на правна комисия да изготви докладна записка във връзка с 

предложението на г-жа Младенова 

 С 6 гласа „за“ не се приема 

Иван Тинков – предлагам да упълномощим председателя на ОбС да изготви докладната  за 

заседание на ОбС. 

 С 6 гласа „за“ се приема 

 Гласува се точката с изготвената към нея докладна да се допусне до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

     

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на управител на 

общинска фирма „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Имаше насрочен конкурс. Един кандидат се яви – Иван Ковачев – 

комисията предлага да бъде назначен. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно подкрепяне на четвъртото издание на 

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

г-жа Мая Манолова 
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Иван Тинков – вече за четвърта година се провежда тази кампания  

 Гласува се допускане на докладната до дневен ред на сесията 

 С 6 гласа „за“ се допуска 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно Приемане 

наредба за промяна наредбата за местните данъци 

 

Иван Тинков – както вече разбрахме – това е във връзка с обжалване на омбудсмана и президента 

на републиката  –  промяна в закона. Касае точно данъка на второто жилище. Решението е 

обявено като противоконституционно. Налага се промяна и в нашата наредба. 

 

Предлагам тези наши решения които касаеха работната комисия за излизане на града от списъка 

на курортните селища да бъдат анулирани. Ще изготвя докладна до ОбС. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 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. 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

 

1……………………….Иван Тинков 

 

2……………………….Иван Ставрев 

 

3……………………….Добринка Дойчева 

 

4……………………….Йорданка Ушашка 

 

5……………………… Катя Йорданова 

 

6……………………… Янка Хранова 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 


