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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 19.08.2019г. от 10.00 в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда 

съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. 

Присъстват: Йорданка Ушашка, Борислав Стоянов, Станислав Велков, Ивелина 

Крумова, Ваньо Добринов, Иван Тинков, Десислава Стоилова, Добринка Дойчева, 

Катя Йорданова, Росен Огнянов, Иван Ставрев, Янка Хранова,  както и Виолета 

Младенова – председател на ОбС. 

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

Добревска – зам.кмет,  Иван Борисов – секретар на общината, Иванка Михайлова – 

ст.експерт селско и горско стопанство, Милен Миленков – юрисконсулт, Оля 

Малинова – директор на дирекция ОСПО, Бойко Седевчов – специалист ТСУ. 

 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

1. Докладна записка относно приемане на допълнение към Наредба за реда за 

управление и разпореждане с общински жилищен фонд 

2. Докладна записка относно решение за предоставяне на нежилищни 

помещения, публична общинска собственост на сдружение с нестопанска цел 

„ДИАБЕТ БРЕЗНИК-19” за възмездно право на ползване на помещения в 

имот общинска собственост 

3. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и 

сервитут на нов път ІV клас,отклонение т път от репубиканската пътна мрежа 

ІІ-63 при км. 17-736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ І -73.1,73.5  и 

УПИ ІІ-72-30, кв. 129 по РП на гр.Брезник. 

4. Докладна записка относно даване на съгласие за разпореждане с имоти, 

общинска собственост, утвърждаване на пазарните им оценки и насрочване 

на явен търг 

5. Докладна записка относно решение за определяне на наемна цена на 

недвижими имоти, частна общинска собственост, извън регулацията на 

гр.Брезник, но попадащи в урбанизирана територия. 

6. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на 

договор за продажба на имот в с.Велковци, върху който е построена сграда с 

отстъпено право на строеж 
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7. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на 

договор за продажба на имот с.Гигинци , върху който е построена сграда с 

отстъпено право на строеж, по заявление на Тихомир Каменов 

8. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на 

договор за продажба на имот с.Гигинци , върху който е построена сграда с 

отстъпено право на строеж, по заявление на Йордан Модев 

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

придаваем имот с.Гърло и сключване на договор за продажба 

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба 

11. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на 

обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на 

подземен провод на електронно съобщителна мрежра /оптичен кабел/. 

12. Докладна запика относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на Кирил Матев Динев. 

13. Други 

 

Виолета Младенова – председател на ОбС предоставя допълнително постъпила 

молба от Андрей Михайлов Ставриев относно отпускане на еднократна финансова 

помощ.  

По предложение на Иван Борисов да се обсъди предоставяне на помещения на 

ОИК. 

Виолета Младенова предлага за водещ на съвместното заседание на бъде избран 

Росен Огнянов – председател на икономическа комисия. 

 С 12 гласа „за“ предложението се приема 

По дневния ред: 

Гласува се добавяне на молбата от Андрей Ставриев като 13 точка  

 С 12 гласа „за“ се приема 

Гласува се като 14 точка  да се обсъди предоставяне на помещения на ОбС на ОИК 

 С 12 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълненията 
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 С 12 гласа „за“ се приема 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на дъпъление към 

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО - През 2009 е приета цена на 

жилищата. Налага се приемане  на базова цена, която да се включи в Наредбата за 

управление и разпореждане с общински жилищен фонд.  

Ваньо Добринов – плащат ли се редовно наемите? 

Оля Малинова - Сключваме договори година за година, защото по този начин ги 

принуждаваме да платят поне ток и вода. 

Виолета Младенова – това допълнение към наредбата ли ще бъде. Ще стои ли на 

сайта? 

Милен Миленков – юрисконсулт – В съответствие с Наредбата за жилищния фонд 

наемната цена се определя с решение на ОбС. До момента не е определена. Да 

направим корекция в заглавието на докладната. Приемане на безова цена. В 

решението да заменим приемане с определяне. В края на изречението 

кв.м.жилищна площ да добавим Приема приложение № 1 към Наредбата. Не се 

налага да стои на сайта. 

Иван Ставрев – г-н Миленков, упълномощен ли сте от кмета да направите това 

изменение. 

Милен Миленков – да 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за предоставяне на 

нежилищни помещения, публична общинска собственост на сдружение с 

нестопанска цел „ДИАБЕТ БРЕЗНИК-19” за възмездно право на ползване на 

помещения в имот общинска собственост 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – предоставили сме помещението но 

за срок за една година. Вече изтича, налага се подновяване 

Милен Миленков – юрисконсулт - да определим срок и да дадем възможност кмета 

да сключи договор. 
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Ваньо Добринов – можем ли да видим проекто договор. 

Иван Ставрев – ние да определим цената и срока. 

Оля Малинова – Предоставя необходимите документи. 

Росен Огнянов – предлагам в т. 2  да дадем разрешение за предоставяне на 

помещението със срок определен от кмета. 

 Гласува се направеното предложение 

 С 9 гласа „за“ , 1 против и 2 въздържали се – предложението се приема 

Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

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

ПП за трасе и сервитут на нов път ІV клас,отклонение т път от 

репубиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17-736 за осигуряване на пътна 

връзка с УПИ І -73.1,73.5  и УПИ ІІ-72-30, кв. 129 по РП на гр.Брезник. 

Бойко Седевчов – специалист ТСУ – докладната е за даване съгласие за стартиране 

процедура  за изработване на ПУП за осигуряване на пътна връзка до 

новообразуваните имоти на „Трейс рисорзис“. Има две условия: да се изготви 

идеен проект, задание, които да се представят в общината. Дейностите по 

изработване на идейния проект и заданието за проектиране на новия път да бъдат 

за сметка на фирмата. Възложителя е Община Брезник. Възложителя не следва да 

заплаща такси в общината. „Трейс рисорзис“ да поеме изцяло разходите по 

отчуждаване на имоти. 

Ваньо Добринов – можем ли да видим скици 

Бойко Седевчов – предоставя на вниманието на съветниците скица.  

Росен Огнянов – този идеен проект ще бъде ли разглеждан след това от ОбС? 

Бойко Седевчов – записано е да се представи в общината за разглеждане и 

съгласуване. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОБС 

 С 10 гласа „за“ и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ докладната се допуска 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване на съгласие за 

разпореждане с имоти, общинска собственост, утвърждаване на пазарните им 

оценки и насрочване на явен търг 

Оля Малинова – директор на дирекция  ОСПО -  предоставя на съветниците скица 

на посочените имоти. Имотите са били дадени но не е реализирано строителството. 

Извършена е процедурата в агенция по вписванията. Има желаещи – предлагаме 

нова процедура. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за определяне на наемна 

цена на недвижими имоти, частна общинска собственост, извън регулацията 

на гр.Брезник, но попадащи в урбанизирана територия. 

Виолета Младенова – ще има ли допълнение в решението 

Росен Огнянов – кои имоти коментираме 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – коментираме имотите на 

общината, които бяха прехвърлени в бившето АПК 

Милен Миленков –юрисконсулт -  това е част от имуществото на ПГСС. 

Виолета Младенова – обори ли са или жилищни сгради. 

Оля Малинова – обори, Руслан Кирилов ги ползва без основание. 

Росен Огнянов – не е редно да се ползват така имотите. 

Десислава Стоилова – не се ли постави въпроса за сключване на някакъв договор  

Оля Малинова – когато вземете решение за цената, предлагам да упълномощите 

кмета за  даване под наем на търг. 

Виолета Младенова – става въпрос за цена – ще се включи ли в Наредбата 

Милен Миленков  - сега трябва да определите цената. За отдаването ще има нова 

докладна. 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  в досега действащата Наредба няма утвърдена такава 

цена. Това е допълнение в Наредбата. 

Виолета Младенова – пак питам,  като е допълнение на Наредбата ще стои ли на 

сайта. Трябва да сме прецизни. Отново имаме писмо от прокуратурата. 

Иван Ставрев – Предлагам да подкрепим предложената цена в докладната 

 С 11 гласа „за“ и 1 против /Росен Огнянов/ предложението се приема 
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Милен Миленков – в края на изречението на т.1 се слага запетея, като същата бъде 

отразена в раздел 15 „месечна наемна цена за ползване на парцели в извън 

регулация за селскостопански нужди“ към Приложение № 4 чл. 186 от Наредбата 

за местните такси и цени на услуги.„ 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка 

и сключване на договор за продажба на имот в с.Велковци, върху който е 

построена сграда с отстъпено право на строеж 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – построена е сградата. Имат 

желание да закупят имота. 

Иван Тинков – какво определя разликата в цената. 

Оля Малинова -  ползваме лицензирани оценители. Всяка оценка е придружена с 

писмо и документи. Те изготвят такава оценка. 

Иван Бъчваров – има разлика в цените за всяко населено място. 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОБС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка 

и сключване на договор за продажба на имот с.Гигинци , върху който е 

построена сграда с отстъпено право на строеж, по заявление на Тихомир 

Каменов 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – С ваше решение от миналата 

година се разреши закупуване на сградата. Тогава лицето не се появи. Сега отново 

изразява желание. Процедурата е направена отново. Лицето има право. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и 

сключване на договор за продажба на имот с.Гигинци , върху който е 

построена сграда с отстъпено право на строеж, по заявление на Йордан Модев 

Оля Малинова – докладната е идентична. Лицето има право да закупи 
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 С 12 гласа докладната се допуска до сесия на ОбС 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на придаваем имот с.Гърло и сключване на договор за продажба 

Оля Малинова – става дума за придаваем имот. Има право  

С 12 гласа докладната се допуска до сесия на ОбС 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба 

Оля Малинова – Докладната е идентична с предишната - става дума за придаваем 

имот.  

С 12 гласа докладната се допуска до сесия на ОбС 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на 

еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на 

трасе и сервитут на подземен провод на електронно съобщителна мрежра 

/оптичен кабел/. 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  изготвена е оценка от лицензиран 

оценител. Предлагам да утвърдите и че разходите са за сметка на фирмата 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 10 гласа „за“  2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/  докладната се допуска 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна запика относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци,с цел възстановявантеио й 

на Кирил Матев Динев. 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  представени са всички необходими 

документи. Може да бъде предоставена земята. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за” докладната  се допуска 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Андрей Ставриев за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

Иван Тинков – искам да кажа нещо за лицето. Проблема е доста сериозен. Утре му 

предстои операция, за съжаление се налага ампутация на единия крак. Жената с 

която живее, също е с онкологично заболяване. Положението е тежко. 

Иван Ставрев – подкрепям предложението за 500 лв. 
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Виолета Младенова – ще проверя наличните средства.  Предлагам социална 

комисия да изготви докладната 

 Гласува се предложението да бъде изготвена докладна и допусната до сесия 

на ОбС 

 С 12 гласа „за“ се приема 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Други  

Иван Борисов – секретар на общината – С решение на ЦИК  се иска да се определят 

помещения за работа на ОИК. Комисията ще започне работа на 06.09. Това 

означава, че до 5 септември трябва да сме създали условия за работа. Умувахме с 

кмета кои са нашите други възможности. Не предлагат условията които има това 

помещение. Освен работата на комисията, тя се посещава от външни лица, от 

медии, трябва да има възможност за охрана, интернет, телефони. Трябва да  има 

допълнително помещение за обработващите данните. Предлагаме варианта да си  

остане както е било до сега. Когато хората дойдат да се наставят в малкия салон на 

читалището и да изчакват реда си за повикване. Предлагаме тази зала да се даде на 

ОИК, включително и  малката стая. 

Ваньо Добринов – разбрахме за какво става въпрос. Всички общини спазват закона. 

Въпроса е друг. Това е общинска сграда. Настанени са много партии. Не съм 

убеден, че само тази стая може да се ползва за целите на ОИК.  

Иван Бъчваров – ние предлагаме да процедираме както на всички избори до сега. 

Виолета Младенова – искам да уточним къде ще заседава ОбС при нужда. Офисите 

на партиите могат ли да останат тук. 

Иван Борисов – след настаняване на изчислителите, партиите ще напуснат офисите 

си. 

Ваньо Добринов – предлагам ОбС и партиите да си останат където са. Общината да 

търси място за ОИК. Не може два месеца да се блокират офисите на партиите 

Иван Борисов  - два дни не са два месеца. 

Росен Огнянов – моето предложение е да дадем помещенията на ОИК, заседанията 

на ОбС да бъдат в малкия салон. 

Иван Ставрев – да успокоим атмосферата. От 1997г тук се настанява ОИК. Никога 

не е имало спор. Няма по-добро място. В ДНА има секция, В читалището има две 
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секции. Това е мястото. Два дни преди  изборите партиите ще си затворят офисите. 

Няма никакъв проблем. 

Росен Огнянов – предложението остава в точка други. Ще се обсъди на сесията и 

ще се гласува. 

 Поради изчерпване на дневния ред  заседанието закрито. 

 

     ЧЛЕНОВЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ: 

     1...............................Йорданка Ушашка 

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

     3...............................Станислав Велков  

     4................................Ивелина Крумова  

     5.................................Ваньо Добринов  

     6.................................Иван Тинков  

     7................................Десислава Стоилова 

     8................................Добринка Дойчева  

     9..................................Катя Йорданова 

     10............................... Росен Огнянов  

     11................................Иван Ставрев  

     12...............................Янка Хранова 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 


