ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРОТОКОЛ
Днес 20.06.2019г. от 10.30 ч. в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда съвместно
заседание на постоянните комисии към ОбС.
Присъстват: Иван Ставрев, Борислав Стоянов, Добринка Дойчева, Катя Йорданова, Янка
Хранова, Станислав Велков, Десислава Стоилова, Йорданка Ушашка, Ивелина Крумова, Иван
Тинков, както и Виолета Младенова, председател на ОбС
Отсъстват: Росен Огнянов, Ваньо Добринов
От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет, Оля Малинова – директор
на дирекция ОСПО, Моника Банкова – експерт бюджет и ТРЗ, Иванка Михайлова специалист селско и горско стопанство, Васка Борисова, Десислава Антонова, Лилия Чернева,
Детелина Виденова – експерти ТСУ и ЕС, Моника Неделкова – експерт МДТ
Предложен е следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г
2. Докладна записка относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за учредяване на трасе и
сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ № 06286.49.84 /част от бивш поземлен
имот 06286.49.1/ по КККР на гр.Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода,
находящ се в УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник с възложител "ТРЕЙС
РИСОРСИЗ" ЕООД
3. Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци
4. докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот
с.Конска и сключване на договор за продажба
5. Докладна записка относно извършени разходи за командировка в чужбина
6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село
Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Иванчев Величков
7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село
Сопица, с цел възстановяването й на наследниците на Анисия Кръстева Михалкова
8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село
Долна Секирна, с цел възстановяването й на наследниците на Ванко Радев Петров
9. Докладна записка относно призовка от Административен съд Перник, по насрочено дело
10. Други
Преди започване на заседанието Виолета Младенова – председател на ОбС, уведомява за
допълнително постъпили докладни записки:
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Покана за общо събрание на ВиК ООД Перник



Молба от Мария Бориславова Стоичкова относно отпускане на финансова помощ



Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на
предназначението на ПИ земеделска земя в масиви 61, 62, 64, 65, 73, 75, 76 по КККР на
гр.Брезник, за обособяване на УПИ V - 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.



Докладна записка относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от
общ икономически интерес (УОИИ) при спазване на изискванията на Решение на
Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от
Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под
формата на компенсация за обществена услуга, при спазване на законодателството за
държавните помощи в областта на УОИИ.



Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на
Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, покриваща
авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0025 от
17.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга
„Патронажна грижа” към Община Брезник”, сключен между МТСП и Община
Брезник

Виолета Младенова предлага съвместното заседание да се председателства от Иван Тинков –
председател на ПК по нормативна уредба
С 10 гласа „за“ предложението се приема
Заседанието се открива от Иван Тинков –
По дневния ред
Гласува се допълнително постъпилите докладни точки да се допълнят в дневния ред
С 10 гласа „за“ се приема
Гласува се целия дневен ред
С 10 гласа „за“ дневния ред е приет заедно с допълненията
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови
разходи през 2019г
Десислава Антонова – специалист ТСУ и ЕИ - Обяснява по предложените промени в поименния
списък
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Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС
С 10 гласа „за“ се приема
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за
учредяване на трасе и сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ № 06286.49.84 /част
от бивш поземлен имот 06286.49.1/ по КККР на гр.Брезник до резервоар за съхранение на
оборотна вода, находящ се в УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник с възложител
"ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД
Васка Борисова – специалист ТСУ - С предишно решение е взето решение за изготвяне на
проект. Сега се предлага одобряване на същия. Трасето е срещу расадника на горско, пресича
пътя и имоти.
Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС
С 8 гласа „за“ и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ докладната се допуска
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци
Моника Неделкова – това е докладна, която е стояла на сайта Сега предстои окончателното й
приемане
Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС
С 10 гласа „за“ се допуска
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на
придаваем имот с.Конска и сключване на договор за продажба
Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – Става дума за придаваемо място. Изготвена е
оценка от лицензиран оценител.
Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС
С 10 гласа „За“ се допуска
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно извършени разходи за командировка в чужбина
Иван Бъчваров – зам.кмет – Г-н Узунов имаше покана от Български културен център в Лондон.
Бяха представени общините Перник, Брезник и Трън. Това са разходите за пътните. Дневни не е
ползвал. Спането е поето от организаторите.
Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС
С 10 гласа „за“ се допуска
ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в
землището на село Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Иванчев
Величков
Иван Тинков – предлагам т. 6,7 и 8 да гласуваме анблок. Идентични са за предоставяне на
земеделска земя
С 10 гласа „за“ предложението се приема
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Иванка Михайлова - за всички тези молби е имало решение за възстановяване. Всички
документи са представени. Имат право.
С 10 гласа „За“ се гласува допускане на т. 6,7 и 8 до сесия на ОбС
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в
землището на село Сопица, с цел възстановяването й на наследниците на Анисия Кръстева
Михалкова
Гласувано допускане до сесия на ОбС
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в
землището на село Долна Секирна, с цел възстановяването й на наследниците на Ванко
Радев Петров
Гласувано допускане до сесия на ОбС
ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно призовка от Административен съд Перник,
по насрочено дело
Виолета Младенова – получихме призовка. Атакува се пазарната оценка на имот. Делото е на
24.06. Предлагам да упълномощим Милен Миленков да представлява ОбС.
Борислав Стоянов – какъв е проблема?
Виолета Младенова – струва им се висока оценката. Говорили сме с Милен Миленков. Той ще си
призове оценителя на делото. Ние сме приели точно тази оценка
Десислава Стоилова – ние имаме право и да приемем по-висока оценка
Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС
С 10 гласа „За“ се допуска
ДЕСЕТА ТОЧКА: Покана за общо събрание на ВиК ООД Перник
Виолета Младенова – получихме поканата. Да упълномощим кмета да участва в общото
събрание. Само съм добавила да се има предвид изплащане на задълженията
към
„Водоснабдяване“ ЕООД Брезник
Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС
С 10 гласа „За“ се допуска
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Мария Бориславова Стоичковав относно отпускане на
финансова помощ
Виолета Младенова – миналия път отхвърлихме молбата. Сега са представени и други
документи. Много настоятелна е молбата. Процедурата е безплатна, но пътя до там е много
Янка Хранова – предлагам 500 лв.
Виолета Младенова – аз бих предложила 300 лв. Все пак има много време до края на годината.
Средствата са ни ограничени
Иван Тинков – Аз предлагам 400 лв.
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Виолета Младенова – предлагам да отпуснем 300 лв. Ние да съберем между нас средства и да
подпомогнем. Има обаче и други такива двойки

Иван Бъчваров – зам. кмет – В Брезник има доста такива семейства. Как ще откажете на
следващите, които ще пуснат такива молби?
Виолета Младенова – има общини, които са заложили средства в бюджета точно за такива
средства. Ние не сме. Предлагам да отпуснем 200 лв. Ако се съберат доста молби, ще отпускаме
по толкова.
Иван Тинков – оттеглям си предложението за 400 и подкрепям 200 лв.
Гласува се предложението от 200 лв.
С 10 гласа „За“ се допуска
Гласува се допускане на молбата до сесия на ОбС със сумата 200 лв., като комисията по
социални дейности изготви докладна
С 10 гласа „За“ се приема
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за
промяна на предназначението на ПИ земеделска земя в масиви 61, 62, 64, 65, 73, 75, 76 по
КККР на гр.Брезник, за обособяване на УПИ V - 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.
Васка Борисова – специалист ТСУ – същото което преди малко коментирахме. Имотите са
различни. Ще има процедура
Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС
С 8 гласа „За“ и 2 против докладната се допуска до сесия на ОбС

Докладна записка относно възлагане на услугата
„Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) при
спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно
прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на
Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за
обществена услуга, при спазване на законодателството за държавните помощи в
областта на УОИИ.
ТРИНАДЕСЕТА

ТОЧКА:

Десислава Антонова – специалист ТСУ и ЕИ - В понеделник подписахме спечеления
проект за Патронажна грижа. Едно от изискванията е да има решение за възлагане. Найлесно и да се възложи на общината
Десислава Стоилова – каква ще е услугата, която ще се предлага
Десислава Антонова – ще бъдат назначени 5 лица, които ще обслужват по 10 човека. Ще
бъде назначено и медицинско лице. Има определени потребители. В нашия случай са 39
човека. Според тях е изчислен бюджета. За да можем да кандидатстваме сме изписали 50
човека. Стойността е на база 39. Минимална работна заплата.
Гласува се прекратяване на дебатите
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С 10 гласа „за“ се прекратява
Гласува се допускане на докладната до дневния ред на сесията
С 10 гласа „за“ се допуска
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на
заповед от община Брезник в полза на Министерство на труда и социалната
политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020, покриваща авансово плащане по
административен договор № BG05M9OP001-2.040-0025 от 17.06.2019 г. по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за проект
„Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община
Брезник”, сключен между МТСП и Община Брезник
Десислава Антонова – отново по този проект е необходим запис на заповед, за отпускане на
средствата
Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС
С 10 гласа „за“ се допуска
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито:

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ:
1......................................Иван Ставрев,
2..................................... Борислав Стоянов
3..................................... Добринка Дойчева
4......................................Катя Йорданова
5......................................Янка Хранова
6.......................................Станислав Велков
7.......................................Десислава Стоилова
8.......................................Йорданка Ушашка
9.......................................Ивелина Крумова
10.....................................Иван Тинков
Протоколист:
/ Л. Любомирова /
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