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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

 

 

                        

П Р О Т О К О Л 

№  9  
Гр.Брезник, 16.10.2015г.  

 

  

 

 

  Днес 16.10.2015.2015г  от 10.00 ч. в заседателната зала на общинска 

администрация Брезник се провежда   извънредно  заседание на ОбС Брезник. 

 От всичко 13 избрани съветника на заседанието присъстват  8 съветника. 

 Отсъстват: Ваня  Василева, Виолета Карадимова,  Десислава Христова, Димитър 

Димитров,  Иван Ставрев.  

 Предложен е следния  

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г към 

08.10.2015г 

2. Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи 

през 2015г към 08.10.2015г. 

3. Докладна записка относно поправка на допусната техническа грешка в докладна записка  

за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект 

„Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр.Брезник до ТВ ретранслатор в 

местност „Гребен” гр. Брезник”. 

4. Докладна записка относно закриване на Професионална гимназия по селско стопанство 

„Никола Йонков Вапцаров” гр. Брезник, област Перник. 

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Конска с цел възстановяването й на бившите собственици - Тако Божилов Рибаров. 

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. 

7. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в 

селата Брезнишки извор, Кривонос и Бабица. 

8. Докладна записка от Ваньо Добринов – председател на ОбС относно отмяна на решение 

№ 590/18.09.2014г. 

9. Молба от Румяна Иванова Крумова относно отпускане на еднокрадна финансова помощ. 

10. Други 

 

 Заседанието открито от Ваньо Добринов, председател на ОбС. 

По днвевния ред: 

Председателят уведомява за допълнително постъпила докладна записка относно актуализация 

на бюджета на Община Брезник за 2015г към 15.10.2015г. 

Ваньо Добринов  - предлагам първо да се представи  отчет от СОУ 

 Виолета Борисова – има деца които идват сега и подават документи и според нас няма да 

стигнат средствата. 
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Ваньо Добринов – нека да е по-подробен отчета. Да се видят точно средствата. Никой не е 

против. Предлагам да се остави за следващ общински съвет. Не си спомням  по това време да 

сме давали средства за стипендии. 

 Докладната остава за следваща сесия на ОбС. 

 

 Гласува се предложения дневен ред без допълнителната докладна. 

 С 8 гласа „за” дневния ред е приет 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община 

Брезник за 2015г към 08.10.2015г. 

 

Моника Банкова – от директора на ЦДГ постъпи предложение за закупуване на вентилационна 

система за кухнята на ЦДГ. Необходимо е разместване на срествата. 

 

Ваньо Добринов – това са си техни средства. Да се прехвърлят от един параграф в друг  

 

 Гласува се предложения проект 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената  на съветниците 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  874 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, и чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, Общинският съвет Брезник одобрява  разместване по плана  на разходите по бюджета 

на ЦДГ „Брезица” Брезник както следва: 

1. В местни дейности – дейност Целодневни детски градини да се намали кредита  по § 

1020 с 1 937 лв. 

2. Да се увеличи кредита  с 1 937 лв. § 52-00, Придобиване на ДМА, функция 3 

„Образование”, дейност „Целодневни детски градини” – местни дейности в под§ 52-03 – 

Придобиване на друго обору9дване, машини и съоръжения” за закупуване на 

вентилационна система в кухнята на ЦДГ „Брезица” гр.Брезник. 

3. Промяната да се отрази в поименния списък, съгласно отделна докладна записка. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за 

капиталови разходи през 2015г към 08.10.2015г. 

 

Ваньо Добринов – това е следствие от първа точка. Включване на разхода в списъка за 

капиталови разходи. 

   

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената  на съветниците 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  875 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява добавянето на нов обект в поименния 

списък за капиталови разходи през 2015 г. към 08.10.2015 г. както следва: 
 

N Обект 

БИЛО СТАВА 

Чл. 127, ал.1 

от ЗПФ    

Чл. 127, ал.1 

от ЗПФ    
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(СБС) (СБС) 

Разходи, които ще бъдат извършени през 2015г. 0 1937 

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
0 1937 

Функция 03: Образование 0 1937 

5203 придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 
0 1937 

 

Вентилационна система в кухнята на ЦДГ „Брезица” 

гр. Брезник 
0 1937 

 

 

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 1937.00 лв.  

Добавянето на обекта не засяга останалите обекти, включени в поименния списък 

за капиталови разходи. 
 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно поправка на допусната техническа грешка в 

докладна записка  за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива за обект „Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр.Брезник до ТВ 

ретранслатор в местност „Гребен” гр. Брезник”. 

 

Ваньо Добринов – чете докладната записка 

 Разговаряхме с юриста. Стигнахме до извода, че трябва да се отмени решение № 807 и да 

се вземе ново решение. 

 Предлагам първо да отменим решението 

  

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената  на съветниците 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №   876 

 

 На основание чл. 45 ал. 9  от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя свое  решение 

№ 807, взето с протокол № 7 от 27.08.2015г 

 

 

Към заседанието се присъединява Иван Ставрев – стават 9 съветника 

 

  

 Гласуване на предложения проект за решение. 

 1. Разрешава изработването 

 2. одобрява задание 

  

 С 9 гласа „за” ОбС взе решение 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №   877 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 и чл. 150 от ЗУТ , 

Общинският съвет – БРЕЗНИК:  

1. Разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за 

обект „ Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр. Брезник до ТВ ретранслатор 
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в местност „Гребен”, гр. Брезник, започваща от края на ул. „Иван Тимофеев” в чертите 

на гр. Брезник – от ОТ 262, кв. 101 и преминаваща през: 

ПИ № 06286.12.44, земеделска земя – полски път, общ. собственост; 

ПИ № 06286.12.37, земеделска земя – полски път, общ. собственост; 

ПИ № 06286.8.36, земеделска земя – полски път, общ. собственост; 

ПИ № 06286.8.34, земеделска земя – полски път, общ. собственост; 

ПИ № 06286.8.39, земеделска земя – полски път, общ. собственост; 

ПИ № 06286.103.5, земеделска земя – полски път, общ. собственост; 

ПИ № 06286.103.4, земеделска земя – полски път, общ. собственост; 

ПИ № 06286.103.1, горска територия, държавна, частна собдтвеност; 

ПИ № 06286.103.8, горска територия, общинска частна собственост, 

По КККР на гр. Брезник, съдържащ ПУП – парцеларен план и инвестиционен проект за 

оптична кабелна линия. 

 

 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива за обект: „ „Оптична кабелна линия” от ул. „Иван Тимофеев” 

гр. Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен”, гр. Брезник, съдържащ ПУП-

Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут и инвестиционен проект.   

 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно закриване на Професионална гимназия 

по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров” гр. Брезник, област Перник. 

 

Поканена е директорката на  ПГСС „Н.Вапцаров” г-жа Даниела Георгиева 

 

Даниела Георгиева –директор на ПГСС 

 ПГСС „ Н.Вапцаров”  в девети клас бяха записани 14 ученика. /уточнява по 

специалности/.  По щатно разписание персонала е 1 директор и 5 непедагогически персонал. Не 

можеше да бъдат разкрити работни места за педагогически персонал, поради малкия брой 

ученици. Учениците бяха насочени към СОУ „В.Левски”. 

 

Людмила Аначкова – какво се случи с другите ученици извън девети кас 

 Даниела Георгиева – няма други ученици 

 

Васко Попов – 12 години бях поставян и на присмех когато предлагах идеи за резвитие на тази 

гимназия. Лошото е че 60% от хората не разбирага за какво става дума. Дригите имаха други 

идеи. На много хора в бъдеще ще им тежи тази безотговорност. Г-жа директорката знае много 

добре какво съм правил за да спазя гимназията и да й направя нов облик. Съжалявам за 

случилото се. Явно, че нещата се неспасяеми. Жалко за традициите които е имало училището. 

Дало е толкова специалисти. Замеделие, животновъдство, механизация – всичко с което 

Брезник се е гордеел. 

Да се замислят новите съветници за перспективите на общината.  

 

Ваньо Добринов – вярно е това, че пред училището са минали много учители и са възпитани 

достойни ученици. Но това беше, сега с 5-6 човека да се прави образование  е невъзможно. Това 

е причината за закриването. Фактите са налице. Колкото и да е трудно и да имаме носталгия, 

както с болницата нещата вървят натам. 

 

Васко Попов – това, че няма деца не е оправдание. Децата ще дойдат с  интереса си. 

Предлагахме да се създаде и колеж за развитие на културния и селски туризъм.  Самия брезник 
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щеше да има друга привлекателна сила. Не само от Брезник и Трън ще идват деца. Щеше да 

бъде първия колеж. Бяхме стигнали до финала. Развалиха го хора с политически амбиции. 

Бях представил проект за развитие на селския туризъм. Да ама, понеже Попов го предлага 

всичко се отхвърля. 

 

Людмила Аначкова – жалко е, защото е селскостопански район. 

 

Богиня Рабакова – Аз също съм завършила УПК там. Ще ми бъде най.-трудното решение 

откакто съм съветник. Демографския процес е такъв. Незабравяйте, че в Трън също се закри 

строителен техникум. В Кюстендил също. Истината е, че големите градове  поглъщат 

учениците. 

 

Людмила Аначкова – в Перник търсихме майстори да редят павете. Вярвайте, че няма такива 

специалисти. Завършилите там училището навремето бяха майстори. Сега няма майстори. 

Професионалните училища ги няма.  

 

Оля Малинова – предлагаме да се вземе решението без да се конкретизира дата, защото има 

дълга процедура. 

 

 Гласува се предложението  за закриване на ПГСС 

 

 Със  7  гласа „за”  , 1 против – Васко Попов и   1 въздържал се /Иван Ставрев/, ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  878 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета 

(ЗНП) и чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗНП Общински съвет Брезник реши: 

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие Професионална 

гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров" гр. Брезник. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите законови 

действия. 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Конска с цел възстановяването й на бившите собственици - Тако Божилов 

Рибаров. 

 

Ваньо Добринов – предлагам да гласуваме предложения проект за решение. 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената  на съветниците 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  879 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД 

на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-234/09.10.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 
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1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Конска, община Брезник, собственост на Тако Божилов Рибаров,  както 

следва: 

 Имот с № 013123, нива , пета категория с площ от 3.753 дка, местност 

„Тричковата", образуван от имот с № 013118, частна собственост на Община 

Брезник;  

 Имот с № 047016, нива , седма категория с площ от 3.271 дка, местност „Поята", 

образуван от имот с № 047002, частна собственост на Община Брезник; 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

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. 

 

Бойко Атанасов – парцела е с отстъпено право на строеж. Строителството е извършено. На 

двама души е. Единия е закупил по-рано имота. Сега ½ се явява общинска собственост. Има 

право. Подадено е заявление за уреждане на сметките. 

 

Ваньо Добринов – има всичко. Оценката е направена от лицензиран оценител.  

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветинците. 

 С 9 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  880 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, 

т. „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник 

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: ½  идеална част от парцел, отреден за 

индивидуално жилищно застрояване , представляващ УПИ ІІІ  - общ. в кв. 27 по РП на с. 

Велковци, целият от 915 кв. м, застроен(акт за частна общинска собственост № 4545/28.09.2015 

г.),  размер на 2837.74 лв., или 6.10 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС. Посоченият имот се 

продава на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а” от НРПУРОИ в Община 

Брезник. 

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.  

 

 

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

придаваеми имоти в селата Брезнишки извор, Кривонос и Бабица. 

 

Бойко Атанасов – това са придаваеми към имотите на хората. Явяват се общински. Има оценки 

от лицензиран оценител.  

 Гласува се предложения проект 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветинците. 

 С 9 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е  №  881 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от 

Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 

І. Утвърждава  пазарните оценки на:                                                      

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ Х-150І, кв. 1 по РП на с Брезнишки извор с 

площ 59 кв. м на стойност 234.82 лв. (3.98 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС. 

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VІІІ-78 в кв. 5  по РП на с. Кривонос с площ 

от 24  кв. м  на стойност 153.00 лв. (6.38 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС. 

3. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ-32 в кв. 30  по РП на с. Бабица с площ от 

32  кв. м  на стойност 211.70 лв. (6.62 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС. 

 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори за посочените имоти.  

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов – председател на ОбС относно 

отмяна на решение № 590/18.09.2014г. 

 

Ваньо Добринов – това е по повод писмо от прокуратурата. Имахме решение за ни разясни 

прокуратурата. Срещахме се с прокурарката. Разясни се че трябва да се отмени решението. 

Стои в папката на прокуратурата като несвършена работа. 

 

Васко Попов  - може ли малко повече подробности. Имаше дебат, че прокуратурата не може да 

се намесва в работата на ОбС. Законосъобразно ли е. 

 

Иван Ставрев – Само съда може да ни отмени решението. 

 

Милен Миленков – когато се все решението имаше дебат. Практиката е прортиворечива.  Във 

връзка с промените в законодателстрото. Едни съдилища казват че може под наем, други казват 

не може.  Г-жа Терзийска е на становище, че не е правилно решението. Ако не го отмените тя 

ще сезира съда 

 

Васко Попов – аз съм против прокуратурата да се намесва без решение на съда. Нека бъде 

сизиран съда. 

 

 

Ваньо Добринов -  Касае се за това, че в държавата няма язовир, който да е под наем. Всички са 

на концесия. 

 

Васко Попов – Става въпрос за принципи. ОбС взе решение да остане така. Нека прокуратурата 

сезира съда. 

 

Иван Ставрев – ние сме си взели решение. Никой не го е върнал. Областния управител също е 

могъл да го върне. Нека се уважаваме.  

 

Иван Борисов – прокурора има право да упражни надзор.  

 

Ваньо Добринов – аз съм се срещал с прокурорката.  

 

Васко Попов – аз предлагам да оставим решението, следващия ОбС нека решава. 
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Ваньо Добринов -  докладната е пред вас. Има две предложения. Ако искате разяснения, ето го 

юриста, той също е бил на среща в прокуратурата. 

 

Людмила Аначкова – Във връзка с изменения на Закона за водите се дава концесия от общината 

на чиято територия се намира водното тяло. Преди се даваше резрешение за ползване от 

Басейнова дирекция. Сега с промяната е задължително да се мине на концесия. Трябва да се 

отмени решението за отваване под наем за да се тръгне с процедура за концесия. 

 

 

Васко Попов  - госпожа Аначкова ме убеди. Това е друго. 

Иван Ставрев – оспорвам тезата, че тогава е било незаконосъобразно. Когато сме вземали 

решението закона не е бил променен. Сега вече нещата се други и трябва да променим. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 9 гласа „За”,  разискванията се пректратяват. 

  

 Гласува се  предложението за отмяна на решението 

 С 9 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  882 

 

 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общинският  съвет Брезник отменя свое решение 

№ 590, взето с протокол № 6 от 18.09.2014год. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от Румяна Иванова Крумова относно отпускане на еднокрадна 

финансова помощ. 

 

Ваньо Добринов – запознава присъстващите с молбата. 

Васко Попов – предлага да се отпуснат 200 лв. 

 

Гласува се предложението за отпускане на 200 лв.  

§ социални помощи с решение на ОбС 

Упълномощава кмета 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 9 гласа „За”, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 883 

  

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

 

1. Отпуска сумата от 200 /двеста/ лева на  Румяна Иванова Крумова. 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура. 

Ваньо Добринов – това беше последната сесия. Да благодарим на всички за участието. 

Закривам заседанието. 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л. Любомирова/     /Ваньо Добринов/  


