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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 

№ 2 

Гр. Брезник, 03.12.2015г. 

 

 

 Днес 03.12.2015г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” се провежда 

заседание на ОбС Брезник.  Присъстват всички 13 избани съветника. 

 Материалите са раздадени предварително на съветниците. 

 Предложен е следния проект за дневен ред: 

 

1. Определяне  броя и вида  на постоянните комисии, избор на състав и ръководство на 

постоянните комисии към общ. съвет Брезник- предложения от общ. съветници 

2. Избор на временна комисия  по актуализиране и изготвяне на Правилника за дейността на 

ОбС за мандат 2015-2019г. - предложение от общ. съветници 

3. Определяне на брой членове, състав и ръководство на местна комисия по чл.8, ал.2 от 

ЗУПГМЖСВ- предложение от общ. съветници 

4. Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на НСОРБ във връзка с писмо- И-

1481/17.11.2015г.  

5. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:          

Актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г. към 20.11.2015г. 

6. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Определяне 

трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметовете на  кметства 

7. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:Одобряване 

общата численост и структурата на общинската администрация на Община Брезник за 

мандат 2015-2019г 

8. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Утвърждаване на 

оценка за продажба на придаваем имот в с. Ярославци            

9. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:         

Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел         

възстановяването и на бившите собственици- Симо Цветанов Джорджин 

10.  Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна, с цел възстановяването и на 

бившите собственици- Костадинка Алексиева Паунова 

 

    11. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Арзан, с цел възстановяването и на бившите 

собственици- Магдалена Любомирова Митова 

    12. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на бившите 

собственици- Георги Цветков Мартинов 

    13. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването и на бившите 

собственици- Анастас Витанов Живков 

    14. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Озърновци, с цел възстановяването и на бившите 

собственици- Тако Соколов Милошев 

    15. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Станьовци, с цел възстановяването и на бившите 

собственици- Станислав Стоименов Витанов 
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    16. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването и на бившите 

собственици- Тако Иванов Шарков 

    17. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Банище, с цел възстановяването и на бившите 

собственици- Ванко Новков Стоименов 

    18. Във връзка с писмо от Асоциацията по ВиК- област Перник , относно: Становище на 

Асоциацията по ВиК по приложено изпратен „ Бизнес план за развитието на дейността на „ 

Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник 

    19. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Вземане на 

решение за земеделски имоти по чл. 19, които са мери, пасища и ливади за отдаване под наем, 

съгласно чл. 37 и от ЗСПЗЗ 

    20. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:  Вземане на 

решение за земеделски имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, попадащи в горски територии на Общината 

    21. Писмо  от НАПОСРБ, относно: присъединяване към асоциацията 

    22. Други. 

       

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Госпожа Младенова уведомява присъстващите за подадена молба от Богиня Рабакова за 

освобождаване от състава на ОбС. 

Думата е дадена на председателя на Общинска избирателна комисия – Брезник. 

Чавдар Ботев – председател на ОИК – чете решения на комисията МИ-208/11.11.2015г и МИ-209 

от 16.11.2015г. за освобождаване на Богиня Рабакова и обявява за избран  съветник от листата на 

ПП ГЕРБ Йорданка Евлогиева Ушашка. 

 Госпожа Ушашка полага клетва и подписва клетвен лист. Същата заема мястото си за 

участие в заседаннието на ОбС. 

 

По дневния ред: 

Виолета Младенова уведомява за допълнително постъпили материали, както следва: 

22. Искане от председателя на СНЦ „МИГ Брезник – Трън” за определяне на нов 

представител на Община Брезник. 

23. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно промяна в поименния списък 

за капиталови разходи през 2015г към 27.11.2015г. 

24. Докладна записка от Ваньо Добринов – общински съветник относно осигуряване на 

стая на общинския съветник в сградата на ОбС Брезник. 

25. Докладна записка относно изпълнение на решение № 873 по протокол от 25.09.2015г 

на ОбС Брезник. 

26. Докладна записка от Десислава Стоилова – общински съветник, относно осигуряване 

на публичност и пълна и нформация за обществеността по отношение разглежданите 

от ОбС Брезник въпроси и докладни записки. 

27. Докладна записка от Васил Узунов – кмет на Община Брезник относно създаване на 

местно публично – частно партньорство с участието на Община Брезник за подаване на 

заявление за изразяване наинтерес за реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ 

за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2012г,подкрепена от 

европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

28. Докладна записка от Виолета Младенова – председател на ОбС Брезник, относно: 

Издаване на служебни карти на общинските съветници и предоставяне на ел.пощи за 

кореспонденция с общинските съветници. 

29. Докладна записка относно  работнов реме и месечно трудово възнаграждения на 

председателя на ОбС. 
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30. Докладна записка относно удължаване действието на правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 2011-2015г до изработването на нов правилник за 2015-2019 

31. Докладна записка относно отдаване под наем на бивша фурна в сградата на кметство 

с.Ноевци 

32. Докладна записка относно изготвяне на план-сметка за обезопасяване на подлеза до 

СОУ „Васил Левски” – Брезник. 

 

Виолета Младенова  уведомява за постъпили протоколи за създаване на групи и групови 

отговорници. 

- ПП БСДП – отговорник Катя Йорданова 

- ПП ГЕРБ  - отговорник Виолета Младенова 

- Нова алтернатива – отговорник Десислава Стоилова 

 

Ваньо Добринов – отговорник на групата на БСП – Иван Ставрев 

 

Обсъждане на проекта за дневен ред: 

 

Ваньо Добринов – предлагам т. 5 – актуализация на бюджета да отпадне. В докладната пише, че е 

приложен отчет от г-жа Вълова. Не е приложен в докладната. 

В методиката за прилагане на делегираните бюджети пише, че училищата трябва да публикуват 

отчетите в интернет страницата. Да се отложи докладната до представяне на отчета. 

 

Янка Хранова – предлагам допълнителните докладни да се гласуват една по една за влизане в 

дневния ред. Предлагам да не се включват докладните за стаята на ОбС и план-сметка за подлеза. 

Докладната за адреса на камерата. Още миналия мандат се разбра че камерата се наблюдава от 

полицията. Не е необходимо втори път да се разглежда. 

 

Васил Узунов – кмет на общината. 

 Уважаема госпожо председател, Дами и господа, 

 С госпожа Вълова сме уточнили да се направят решетки на подлеза – до 10 дни ще са 

монтирани. 

За камерата – не зная какъв е интереса. По молба на полицията е монтирана. Ще съгласуваме с 

тях. 

За отчета на СОУ – доколкото зная го има в администрацията. 

 

Десислава Стоилова – Уважаема госпожо Младенова, Господин Узунов, Колеги, Уважаеми гости

 Учудващо за мен е, че кмета на общината не стои пред нас. Явно е променен реда. 

 Предлагам т. 7 да бъде отменена за следващото заседание. Не е от голямо значение. 

Предлагам т. 19 и 20 да отпаднат. Има много въпроси и неясноти. Да минат през комисии. 

 По отношение на докладната от група общински съветници не сме наясно с уточненията. 

Ако има уточнения не е лошо да се изготви план сметка. 

 

Иван Борисов – секретар на общината 

 По отношение докладната за структурата – т.7 – държа да остане точката за разглеждане. 

И в ОбС има получено писмо в което се казва, че до 05.12. трябва да изпратим информация за 

броя на кметските наместници. 

 

Иван Ставрев -  аз подкрепям т. 7 да остане в дневния ред. Ние  залагаме държавни инвестиции. 

Трябва да приемем т. 7. 

 

Васил Узунов – кмет на общината 
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 С 27 хил.  е намален бюджета за разлика от предходната го дина. Надяваме се да се върнат 

средствата ако навреме изпратим информацията.  За земите по чл. 19 общината ги стопанисва и 

не може да ги продава. 

Другата докладна е, че за мери и пасища може да се кандидатства само ако има животни и 

регистрация. 

 

Десислава Стоилова – оттеглям предложението за отпадане докладната за структурата. 

 

Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура 

 Точката за бюджета /стипендиите на учениците/ - Отчета е при мен, но той е подкрепящ 

документ, който администрацията изисквла. Документите са предстадвени. Това е докладна която 

беше отложена от миналия мандат. На база документите ние сме цитирали точната сума и не 

считаме за нуждо да ги прилагаме. 

 

Ваньо Добринов  - съветниците трябва да се запознаят с документите за да видят дали правилно 

сте посочили сумите.  Говорите за преразход. 

 

Наталия Първанова представя отчета на пердседателя на ОбС. 

 

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ – Има не преразход , а недостиг. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината 

 В увода пише, че става дума за целеви срества за стипендии. В училището не се е знаело 

колко отличника ще има за да планува средствата. Като ресорен зам.кмет предлагам докладната 

да остане в дневния ред. 

 Позволявам си да обърна внимание кой има право да внася документи. Предлагам т. 22 да 

отпадне от дневния ред. 

 

Борислав Григоров – предлагам докладната за стипендиите да остане в дневния ред. 

 

Васил Узунов – кмет на общината 

 За картите на съветниците. Преди се изготвиха без решение на ОбС .  Никой не е против. 

Това може да се направи без да минава на сесия. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 13 гласа „за” резискванията се прекратяват. 

 

 Гласуване по дневния ред: 

Ваньо Добринов – оттеглям предложението да отпадне т. 5 – нека остане в дневния ред. 

 Гласува се предложението допълнителните докладни да се гласуват една по една. 

 С 13 гласа „за” 

 

 Гласува се предложението на Д.Стоилова – да отпаднат т. 19 и т. 20 от дневния ред. 

- Гласуване за  т. 19 да отпадне от дневния ред  – 

„за” – 6, против – 6,  въздържал се – 1 

Предложението се подлага на ново гласуване 

„за” – 6, против – 6, въздържал се  - 1 

Точката остава в дневния ред 

  

-  Гласуване за т. 20 да отпадне от дневния ред – 

            „за” 1, против – 9, въздържали се – 3 

 Точката остава в дневния ред 
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Маргарита Петкова – директор на адирекция АПНО ако може да се изчитат точките за какво 

става въпрос. Хората в залата нямат дневен ред. 

 

 Гласуват се допълнителните точки: 

Т. 22 – искане на „МИГ Брезник – Трън” за определяне на представител нна общината 

            „за” – 8, против 5, - включва се в дневния ред 

 

Т. 23 – промени в поименния списък  

           „за” – 13  - включва се в дневния ред 

 

Т. 24 – стая на общински съветник  

 „за” – 8, против 5 -  включва се в дневния ред 

 

Т. 25 -  докладна записка относно изпълнение на решение № 873 на ОбС 

            „за” 7, против – 5, въздържал се – 1 – включва се в дневния ред 

 

Т. 26 – осигуряване на публичност  

 „за” – 8, против – 5 – включва се в дневния ред 

 

Т. 27 – създаване на местно публично-частно партньорство 

            „за” – 6, против – 7, въздържали се – 0 – не се включва в дневния ред 

 

Росен Огнянов – ако може да се прегласува и се разясни за какво става дума. Материалите се 

дадоха впоследните 5 минути. 

 

Ваньо Добринов – всеки трябва да се запознае с материалите. 

 

 Гласуване отново за включване на т. 27. 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината – иска думата за разяснение. 

Ваньо Добринов – прекратили сме дебатите 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината – цитира чл. 69  От Правилника за дейността на ОбС. 

 

 Гласува се включване на т. 27 в дневния ред 

 „за” 7, против 6 / настъпва спор по отношение на преброяване на гласовете/ 

Ваньо Добринов – Процедура на прегласуване на предложението. Предлагам 5 минути почивка. 

 

Росен Огнянов – в процедура на гасуване сме. 

Ваньо Добринов -  почивката не се гласува. 

 

 /10 минути почивка/ 

 

 Прегласуване на предложението за включване на т. 27.  - създаване на местно публично-

частно партньорство –  да влезе в дневния ред 

 „за” 6, против – 7 – не се включва в дневния ред 

 

Т. 28 – издаване на служебни карти на общинските съветници 

 „за” – 8, против – 5 – включва се в дневния ред 

 

Т. 29 – план – сметка за подлеза пред СОУ „Васил Левски” 

Ваньо Добринов – кмета беше ясен за намеренията за заграждане.  

 Точката не се включва в дневния ред 
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Янка Хранова – предлагам да се прегласува т. 22 

Ваньо Добриново – не може да се връщаме назад. Така няма да приемем дневен ред 

 

Т. 30 – работно време и възнаграждение 

       „за” 13 – точката се включва в дневния ред 

 

Т. 31 – удължаване  действието на  Правилника за дейността на ОбС 

          „за” 13 – точката се включва в дневния ред 

 

Т. 32 – отдаване под наем на бивша фурн с.Ноевци  

         „за” 13 – точката се включва в дневния ред 

 

Десислава Стоилова – имам питане до кмета. Да запозная съветниците. Искам писмен отговор 

 Гласуване към т.други да влезе питане към кмета 

 

Ваньо Добринов – не се гласува. Само се обявява наличието на питането. 

 

Янка Хранова – искам прегласуване за т. 22 

 

 Гласува се целия дневен ред за заседанието. 

  

 С 8 гласа „за” и 5 против, Общинския съвет приема следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Определяне  броя и вида  на постоянните комисии, избор на състав и ръководство на 

постоянните комисии към общински съвет Брезник- предложения от общински съветници 

2. Избор на временна комисия  по актуализиране и изготвяне на Правилника за дейността на 

ОбС за мандат 2015-2019г. - предложение от общински съветници 

3. Определяне на брой членове, състав и ръководство на местна комисия по чл.8, ал.2 от 

ЗУПГМЖСВ- предложение от общински съветници 

4. Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на НСОРБ във връзка с писмо- И-

1481/17.11.2015г.  

5. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно         

Актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г. към 20.11.2015г. 

6. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:  Определяне 

трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметовете на  кметства 

7. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Одобряване 

общата численост и структурата на общинската администрация на Община Брезник за 

мандат 2015-2019г 

8. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно Утвърждаване на 

оценка за продажба на придаваем имот в с. Ярославци            

9. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:          

Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел            

възстановяването и на бившите собственици - Симо Цветанов Джорджин 

10.  Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна, с цел възстановяването и на 

бившите собственици- Костадинка Алексиева Паунова 

 

    11. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Арзан, с цел възстановяването и на бившите 

собственици - Магдалена Любомирова Митова 
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    12. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на бившите 

собственици - Георги Цветков Мартинов 

    13. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването и на бившите 

собственици - Анастас Витанов Живков 

    14. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Озърновци, с цел възстановяването и на бившите 

собственици - Тако Соколов Милошев 

    15. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Станьовци, с цел възстановяването и на бившите 

собственици - Станислав Стоименов Витанов 

    16. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването и на бившите 

собственици - Тако Иванов Шарков 

    17. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Банище, с цел възстановяването и на бившите 

собственици - Ванко Новков Стоименов 

    18. Във връзка с писмо от Асоциацията по ВиК- област Перник , относно: Становище на 

Асоциацията по ВиК по приложено изпратен „ Бизнес план за развитието на дейността на „ 

Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник 

    19. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: 

Взимане на решение за земеделски имоти по чл. 19, които са мери, пасища и ливади за отдаване 

под наем, съгласно чл. 37 и от ЗСПЗЗ 

    20. Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: 

Взимане на решение за земеделски имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, попадащи в горски територии на 

Общината 

    21. Писмо  от НАПОСРБ, относно присъединяване към асоциацията 

 

22. Искане от председателя на СНЦ „МИГ Брезник – Трън” за определяне на нов представител 

на Община Брезник. 

23. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2015г към 27.11.2015г. 

24. Докладна записка от Ваньо Добринов – общински съветник относно осигуряване на стая 

на общинския съветник в сградата на ОбС Брезник. 

25. Докладна записка относно изпълнение на решение № 873 по протокол от 25.09.2015г на 

ОбС Брезник. 

26. Докладна записка от Десислава Стоилова – общински съветник, относно осигуряване на 

публичност и пълна и нформация за обществеността по отношение разглежданите от ОбС 

Брезник въпроси и докладни записки. 

27. Докладна записка от Виолета Младенова – председател на ОбС Брезник, относно: 

Издаване на служебни карти на общинските съветници и предоставяне на ел.пощи за 

кореспонденция с общинските съветници. 

28. Докладна записка относно  работно време и месечно трудово възнаграждения на 

председателя на ОбС. 

29. Докладна записка относно удължаване действието на правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 2011-

2015г до изработването на нов правилник за 2015-2019 

30. Докладна записка относно отдаване под наем на бивша фурна в сградата на кметство 

с.Ноевци. 
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ПЪРВА ТОЧКА:  Определяне  броя и вида  на постоянните комисии, избор на състав и 

ръководство на постоянните комисии към общ. съвет Брезник- предложения от общ. 

съветници 
 

Виолета Младенова – Във връзка с проведена работна среща със съветниците има предложение 

за четири постоянни комисии към ОбС. 

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, 

екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие. 

2. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред. 

3. Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, образование, 

вероизповедания, младежка дейност и спорт 

4. Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 

 Гласува се предложението за четири броя постоянни комисии 

 С 13 гласа „за” предложението се приема 

 

Виолета Младенова – за броя на членовете в комисиите. Постигна се споразумение комисиите по 

т 1,2,3 да бъдат по 7 члена, комисия по т. 4 от 5 члена. 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 13 гласа „за” се приема 

 

По състава на комисиите: 

Виолета Младенова – във връзка с постигнатото споразумение  предлага състав на постоянните 

комисии както следва: 

1.   Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, 

екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие : 

Председател: Росен Огнянов 

Зам.председател: Ваньо Добринов 

Членове: Янка Хранова, Борислав Стоянов, Иван Тинков, Десислава Стоилова, Станислав 

Велков 

 

2. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред. 

 Председател: Иван Тинков 

 Зам.председател: Янка Хранова 

 Членове: Иван Ставрев, Катя Йорданова, Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева, Ивелина     

 Крумова 

 

 

3. Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, образование, 

вероизповедания, младежка дейност и спорт 

 Председател:Йорданка Ушашка 

 Зам.председател: Добринка Дойчева 

 Членове: Станислав Велков, Росен Огнянов, Ваньо Добринов, Катя Йорданова, Десислава 

Стоилова 

 

4. Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Председател: Ивелина Крумова 

Зам.председател: Борислав Стоянов 

Членове: Йорданка  Ушашка, Янка Хранова, Иван Ставрев 

 

По предложения състав на постоянните комисии 
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Росен Огнянов – в първата комисия. Предлагам на мястото на Станислав Велков да влезе 

Ивелина Крумова. Госпожицата е юрист и освен това да се спази квотния принцип. ПП ГЕРБ да 

има представител в комисията. 

 

Десислава Стоилова – това предложение беше направено от групата. Имайки пред вид опита на 

господин Велков предлагам да не се променя. ГЕРБ нямаше против. Предлагам комисията да 

остане както е предложена. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината 

 В чл. 27 ал. 1 от Правилника е записано, че при определяне състава на комисиите се 

запазва представителството. В случая ГЕРБ остава без представител, а Нова алтернатива от двама 

членове и двамата в една комисия. 

 

Десислава Стоилова – предлагам г-н Велков да бъде зам.председател на комисията по конфликт 

на интереси , а г-жа Ушашка да влезе на мястото на г-н  Велков в първата комисия. 

 

Ваньо Добринов – моля, когато ОбС работи да има ред. Без репликиране от залата. 

 

Иван Борисов – секретар на общината – Спазвайте правилника. 

 

Ваньо Добринов – да не се налага да прегласуваме и развалим дневния ред. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината – Аз искам думата и се позовавам на правилника. 

 

Иван Ставрев – кмета определя кой да се изказва от името на администрацията. 

 

Иван Борисов – секретар на общината – Кмета, заместниците, секретаря и архитекта вземат 

думата . 

 

Иван Ставрев – да продължим с гласуването. 

 

 Гласува се предложението, в комисия по т. 1 на мястото на Станислав Велков да бъде 

Ивелина Крумова. 

 Със 7 гласа „за” и 6 против, предложението е прието. 

 

Гласува се състава на  Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа политика, 

ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие : 

Председател: Росен Огнянов 

Зам.председател: Ваньо Добринов 

Членове: Янка Хранова, Иван Тинков, Десислава Стоилова, Борислав Стоянов, Ивелина 

Крумова 

 

 С 11 гласа „за”, против – 0, въздържали се – 2 – предложения състав на комисията  

се приема. 

 

Обсъждане по Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред. 

 

Десислава Стоилова – групата няма представител в комисията. Предлагам на мястото на Ивелина 

Крумова в комисията да влезе Станислав Велков 

 

Росен Огнянов – Не може точно в правната комисия да извадим юриста. 

 

Виолета Младенова – по-нататък може да се променя състава на комисията. 
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 Гласува се предложението на мястото на Ивелина Крумова да бъде Станислав Велков 

 С 6 гласа „за” и 7 против – предложението не се приема 

 

 Гласува се състав на  Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и 

обществен ред. 

 Председател: Иван Тинков 

Зам.председател: Янка Хранова 

Членове: Ивелина Крумова, Иван Ставрев, Катя Йорданова, Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева 

 С 9 гласа „за”,  1 против – предложението се приема. 

 

 

Обсъждане състава на  Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, 

образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт 

 

Десислава Стоилова – за да не сме двамата от Нова алтернатива, предлагам аз да изляза от 

състава на комисията. 

 

Ваньо Добринов – правя си самоотвод. 

 

Виолета Младенова – гласували сме седем членове в комисията. 

 

Иван Ставрев  - предлагам да прегласуваме броя на членовете на тази комисия и да остане с пет 

члена. 

 

 Гласува се броя на членовете на постоянната комисия по здравна и социална политика, 

култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт да бъде   пет. 

 С 11 гласа „за” и 2 против – предложението се приема. 

 

 Гласува се комисията да бъде в състав: 

Председател: Йорданка Ушашка 

Зам.председател: Добринка Дойчева 

Членове: Станислав Велков, Росен Огнянов, Катя Йорданова 

 С 12 гласа „за” и 1 въздържал се – предложението се приема. 

 

 

Обсъждане на състава на постоянна комисия по предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси 

Виолета Младенова – предлага състав на комисията 

Председател: Ивелина Крумова 

Зам.председател: Борислав Стоянов 

Членове:  Йорданка Ушашка, Янка Хранова и Иван Ставрев 

 

 Гласува се състава на комисията 

 С 13 гласа „за” – състава е приет. 

 

 На основание проведените гласувания за броя на постоянните комисии и техния състав, 

ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №    2  

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА,  Общинският съвет Брезник избира постоянни 

комисии към ОбС както следва: 
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1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, 

екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участи  -  7 членна: 

 

 Председател: Росен Слачов Огнянов 

Зам.председател: Ваньо Добринов Колев 

Членове: Янка  Миланова Хранова 

      Иван Методиев Тинков 

                Десислава Иванова Стоилова 

                Борислав Григоров Стоянов 

                Ивелина  Веселинова Крумова 

 

 

2. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред – 7 членна: 

 

  Председател: Иван  Методиев  Тинков 

  Зам.председател: Янка Миланова Хранова 

  Членове: Ивелина Веселинова Крумова 

                               Иван Димитров  Ставрев 

                               Катя Иванова Йорданова 

                               Йорданка Евлогиева Ушашка 

                               Добринка Георгиева  Дойчева 

 

 

3. Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, образование, 

вероизповедания, младежка дейност и спорт   -  5 членна: 

 

 

 Председател: Йорданка Евлогиева Ушашка 

 Зам.председател: Добринка Георгиева Дойчева 

 Членове: Станислав Георгиев  Велков 

                            Росен Славчов Огнянов 

                            Катя Иванова  Йорданова 

 

 

4. Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 5 

членна:  

 

 

 Председател: Ивелина Веселинова Крумова 

 Зам.председател: Борислав Григоров Стоянов 

 Членове:  Йорданка Евлогиева Ушашка 

                             Янка Миланова Хранова  

                             Иван Димитров Ставрев 

 

 

 

Ваньо Добринов – предлагам т. 22 да бъде изтеглена и да стане следваща точка. Има хора от 

Община Божурище – да не чакат. 

 С 8 гласа „за”,  2 против и 3 въздържали се – предложението се приема. 

 Точка 22 се изтегля и става втора. Останалите точки сменят номерацията си. 
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ВТОРА ТОЧКА: Искане от председателя на СНЦ „МИГ Брезник – Трън” за определяне на 

нов представител на Община Брезник. 

 

Иван Борисов – секретар на общината 

 Тъй като материала който е внесен ме касае лично искам думата. Не държа да остана 

представител в МИГ. Напротив. Преди една година съм депонирал докладната пред кмета. Ще 

прочета докладната /чете докладна записка за освобождаване от  МИГ/ Не е внесена в ОбС, 

защото не сме искали да пречим на дейността. Представял съм всички необходими документи. 

Първо дали го има МИГ. Има решение на ОбС Трън за и злизане от МИГ. С недопускане на 

точката в дневния ред вие отрязахте възможността на общината да участва, защото срока за 

внасяне на молбата за кандидатстване е 11декември. Община Брезник на може да продълижи да 

участва в досегашния МИГ без Община Трън. /г-н Борисов чете материала/ 

 

Ваньо Добринов – имате 3 минути  

 

Иван Борисов – Вие решавата съдбата на Община Брезник. Не допуснахте да чуете и в миналия 

мандат. Господин Добринов беше удевомен с писмо за проблемите в МИГ. 

Постарах се да работя в името на общината, спазвайки законите. Прилагам и писмото на Община 

Трън. /г-н Борисов  предоставя материали на председателя на ОбС/ 

 

Десислава Стоилова – вземат отношение защото до 01.10. бях служител на организацията. Стана 

ясно, че г-н Борисов не желае да участва в дейността на организацията. Чакахме дълго време 

кмета да внесе предложение. До този момент това не се случи, затова г-н Йонков прави това 

предложение. Има искане на Община Божурище за присъединяване към МИГ. На общото 

събрание щке бъде взето решение. Сега разбирам, че Община Трън е взела решение за излизане.  

Изпълнявайки стратегията за новия програмен  период МИГ ще има възможност да кандидатства. 

Сдружението разполага с готова документация и данни за разписване на новия програмен период. 

Предлагам да приемем предложения за нов представител. 

 

Васил Узунов – кмет на общината 

 Внасям яснота. Да, докладната на г-н Борисов е при мен. Помолих го да остане до 

довършване на нещата. След като не съм участвал в нещо, което не е изградено с мое участие съм 

преценил че г-н Борисом може да бъде представител на общината. Не съм пречил дейността на 

МИГ да се развива както трябва. Подписал съм декларация че участвам само в един МИГ. От 

една седмицавървят разговори за създаване на нов проект. Много са отговорностите на 

представителя на общината.  Предпочитах да работя с Община Трън. Вие не пожелахте да чуете 

другата докладна. Аз няма да участвам в никакъв МИГ, няма да преча на никого да участва. 

 

Десислава Стоилова – възможно е общински съветник да бъде представител. 

 

Васил Узунов – Знам какво е възможно, но става дума да пари, които тлябва да подпипше 

първостепенния разпоредител. 

 

Росен Огнянов – Имам действащи проекти в МИГ и смятам че ще бъда в конфликт на и нтереси и 

няма да участвам в гласуването. 

 

Десислава Стоилова – редлагам пресдтедателя на ОбС да бъде представител на общината в МИГ. 

В случая Вие госпожо председател. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината -  да се изчете проекта за решение на какво основание 

ще се вземе. 

 

Виолета Младенова – на основание чл. 21 ал. 1 т. 15 / приема решенния за участие.../ 
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Васил Узунов – кмет на общината – Не стана ясно кой ще подписва разхода. Става дума за 

Брезник – Божурище. Бях се уговорил с кмета на Трън да поеме финаносвата част. Сега кой ще я 

поеме? 

 

 Гласува се предложението председателя на ОбС да бъде представител на Община Брезник 

в МИГ. 

 Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците. 

 Със 7 гласа „за”,  4 против и 1 въздържал се / Росен Огнянов не участва в гласуването 

поради конфликт на интереси/  

 

 

Катя Йорданова – Искам прегласуване на проекта за решение 

 

 Предложението се подлага на повторно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на 

съветниците 

  

 Със 7 гласа „за” и 5 против, /Росен Огнянов не участва в гласуването поради конфликт на 

интереси/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е    №   3 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник определя 

председателя на ОбС Виолета Иванова Младенова за представител  на Община Брезник в СНЦ 

„МИГ Брезник-Трън“. 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Избор на временна комисия  по актуализиране и изготвяне на 

Правилника за дейността на ОбС за мандат 2015-2019г. 

 

Виолета Младенова – след проведената работна среща с общинските съветници се оформя 

следното предложение за състав на комисия за актуализиране и изготвяне на Правилник за 

дейността на ОбС: 

Председател: Иван Тинков 

Зам.председател: Ивелина Крумова 

Членове: Десислава Стоилова, Катя Йорданова, Виолета Младенова. 

 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  4 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник избира временна 

комисия за атуализиране и изготвяне на Правилник за дейността на ОбС за мандат 2015-2019г в 

състав: 

Председател: Иван Методиев Тинков 

Зам.председател: Ивелина Веселинова Крумова 

Членове: Десислава Иванова Стоилова 

                 Катя Иванова Йорданова 

                 Виолета Иванова Младенова. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Определяне на брой членове, състав и ръководство на местна 

комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ. 

 



14 

 

Виолета Младенова – уведомява присъстващите за получено писмо от централната комисия за 

уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове. 

Предлага местна комисия в състав: председател Иван Борисов и членове: Янка Хранова, 

Екатерина Ангелова, Мария Ставрева и Станислава Любомирова  - вложител. 

 Гласува се предложения състав на комисията. 

 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23  и във връзка с чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, Общинският 

съвет Брезник избира местна комисия в състав: 

Председател: Иван Георгиев Борисов – секретар на Община Брезник 

И членове: Янка Миланова Хранова – общински съветник 

                    Екатерина Ангелова Димитрова – счетоводител при Община Брезник 

                    Мария Николова Ставрева – служител ДСК Брезник 

         Станислава Александрова Любомирова – вложител 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на НСОРБ във 

връзка с писмо- И-1481/17.11.2015г.  

 

Виолета Младенова  - уведомява присъстващите за получено от НСОРБ писмо с указание за 

определяне представител на ОбС в общото събрание. 

 

Ваньо Добринов – по право предагам председателя на ОбС. 

 

 Гласува се предложението Виолета Младенова да бъде представител на ОбС в общото 

събрание на НСОРБ. 

 

 Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 5  от ЗМСМА  и във връзка с чл. 27 ал. 1 от Устава на 

НСОРБ,  Общинският съвет Брезник определя делегат  в общото събрание на НСОРБ Виолета 

Иванова Младенова – председател на ОбС. 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно         

Актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г. към 20.11.2015г. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  7 

 

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

Общински съвет Брезник реши: 

1. От резерва на Община Брезник по параграф 97 00 да се намалят кредитите с 1596,00 лв. -

било 14 154,00лв.  става 12 558,00 лв. – разлика 1 596,00 лв. 
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2. Да се увеличи кредита по параграф 40 00 – стипендии с 1 596,00 лв. във функция ІІІ 

Образование, дейност „Общообразователни училища, дофинансиране на държавни 

дейности с общински приходи, както следва: 

- Ученици с отличен успех /6,00/ - 5 ученици х 50,00 лв. = 250,00 лв. 

- Ученици с отличен успех / 5,50 – 5,99/ - 10 ученици х 40,00 лв. = 400,00 лв. 

- Ученици с един родител и ТЕЛК – 3 ученици х 30,00 лв. = 90,00 лв. 

- Ученици социално слаби – 1 ученик х 25,00 лв. = 25,00 лв. 

- Ученици социално слаби – 1 ученик х 30,00 лв. = 30,00 лв. 

           Общо: 795,00 лв. х 3 месеца = 2 385,00 лв. 

            Налични средства -                     789,00 лв. 

 Необходими средства  -           1 596,00 лв. 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:       

Определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметовете на  

кметства 

 

Десислава Стоилова – Направихме кратко разискване на работната среща. Идеята беше да се 

разгледат на комисия. Считам, че тези възнаграждения са твърде нискиц Предлагаме на 

следващата сесия отново да се разгледат. Кмета в селото е и по водата и тока и лекаря. Колкото 

повече са хората, толкова повече са проблемите. Заплатата на кмета на общината също според 

мен е твърде нискац Предлагам сега да подкрепим и на следващ етап да променим. 

 

Васил Узунов – кмет на общината 

 Положението е горе-долу така, както каза госпожа Стоилова. Съпоставимо е със заплатите 

на Община Радомир и ОбщинаТрън. Според мен колкото и малка да е заплатата такава е. Около 

460 лв. заплатата на кметовете. Нормално е за ноевци да е по-голяма. Ако МФ върне средствата 

ще напиша докладна да се коригират, но да дадете възможност и на кметските наместници да се 

промени възнаграждението. 

В администрацията има хора, които вземат 420 лв. Сага ще се изравнят с минималната заплата. 

Моята заплата да не се коментира повече. Предлагам да приемете предложението. 

 

 Гласува се предложението от докладната. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за”  /Ваньо Добринов извън залата/, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   8 

 

                              На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.44 ал.1 т.1 от ЗМСМА и ПМС №67 от 

14.04.2010 г.за заплатите в бюджетните организации и дейности ,изм.ДВ.бр.8 от 28.01.2014 г 

Общински съвет гр.Брезник  реши: 

        1.Определя на кмета на община Брезник основно месечно възнаграждение      1 262 лв. 

        2.Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметсво Ноевци          600 лв. 

        3.Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Бегуновци   460 лв. 

        4.Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Велковци    460 лв. 

        5.Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Гигинци      460 лв. 

        6.Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Д. Секирна  460 лв.  

        7.Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Кошарево    460 лв. 

        8.Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Слаковци     460 лв.      

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: 

Одобряване общата численост и структурата на общинската администрация на Община 

Брезник за мандат 2015-2019г 
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Иван Ставрев – групата на БСП подкрепя предложението 

 

Десислава Стоилова –  

1. Съгласно ЗМСМА главния секретар отговаря за администрацията. Защо връзката е само с 

една дирекция? 

2. Медиатор – за първи път чувам за такъв. Какво налага да имаме медиатор? 

 

Васил Узунов – кмет на общината 

 Уважаеми дами и господа, 

 Първо – г-н Борисов е секретар на Общината, главен има в Министерски съвет. 

 Второ  - медиатор – делегирана държавна дейност. 

 Със съдействието на г-жа Росица Янакиева бройката беше предоставена за Брезник. 

Човека е по принцип здравен медиатор, но помага на хората и като социален. 

Както и ЦНСТ е държавна дейност. 

 

Иван Борисов –чисто технически линията е покрита в схемата. В стремежа си да опишем тези, 

под чертата малко сме стеснили пространството. В устройствения правилник се изписва всичко. 

По отношение на бройките кмета така е преценил. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 13 гласа „за” се прекратяват 

 

 Гласува се проекта за решение. 

 С  12 гласа „за” /Янка Хранова извън залата/, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   9 

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 и 5 от ЗА  Общински 

съвет Брезник:  

 

1. Одобрява структурата на общинска администрация гр.Брезник за мандат 2015-

2019г. - / приложение№1/. 

2. Одобрява 59 бр. обща численост на списъчния  персонал , в т. ч. 2 бр. 

дофинансирани от собствени приходи и / под чертата/   59 бр. несписъчен 

персонал - / приложение №2 /. 

3. Одобрява административното обслужване да се осъществява от кметовете и 

кметските наместници , по райони  определени в приложение №3.  

4. Възлага на кмета на Община Брезник да разработи и утвърди Устройствен 

правилник и длъжностни  разписания на общинската администрация в рамките на  

одобрената численост и структура на персонала. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:  

Утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с. Ярославци       

 

 Гласува се предложението от докладната записка. 
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 Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  10 

 
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,  

 

1. Утвърждава  пазарната оценка на Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІХ-66 в кв. 

10 по РП на с. Ярославци, община Брезник, с площ от 6 кв. м (АОС № 4586/28.10.2015 г.)  на стойност 

39.20 лв. (6.53 лв. на 1 кв. м). Сумата се облага с ДДС.                                                    

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за посочения имот.  

         

           

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:  

Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел            

възстановяването и на бившите собственици- Симо Цветанов Джорджин 

 

Десислава Стоилова – предлагам за всички точки да се включи т. 2 : За имоти със сключен 

договор   за наем да се уведоми наемателя в срок от един месец. 

 

Иванка Михайлова -  Имотите по чл. 19 се дават общината да ги стопанисва и управлява. Ние не 

спираме възстановяване но договора важи до кнрая на стопанската година. 

При предаване на скици от Общинска служба земеделие не се отразява с кого е сключен договор. 

 

Десислава Стоилова – Считам, че е правилно да се запише т. 2 – да се уведомят наемателите. 

 

 Гласува се предложението на Д.Стоилова за добавяне на т. 2 към проекта за решение във 

всички докладни за възстановяване на имот. 

 С 13 гласа „за” – предложението се приема. 

 

 Гласува се предложения проект за решение с добавяне на т. 2  - да се уведомят 

наемателите. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” и 1 въздържал се /Янка Хранова/ - /Ваньо Добринов извън залата/ , ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  11 

 

 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. № 5800-203/25.08.2015 г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ0, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Конска, община Брезник, собственост на Симо Цветанов Джорджин,  както 

следва: 

 Имот с № 011144, естествена ливада , пета категория с площ от 1.612 дка, местност 

„Злокрак", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 011145, естествена ливада,пета категория с площ от 0.359 дка, местност 

„Воденица", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 011146, естествена ливада, пета категория с площ от 1.183 дка, местност 

„Доганджийска ливада", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;  
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 Имот с № 011147, естествена ливада, пета категория с площ от 2.140 дка, местност 

„Воденица", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 011148, естествена ливада, пета категория с площ от 0.921 дка, местност 

„Воденица", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 011150, естествена ливада, пета категория с площ от 1.080 дка, местност 

„Голема ливада", образуван от имот с № 011115, собственост на Община Брезник;  

 

 

 Имот с № 011152, естествена ливада,пета категория с площ от 3.290 дка, местност 

„Рибарица", образуван от имот с № 011106, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 012145, нива, пета категория с площ от 4.237 дка, местност „Лука", 

образуван от имот с № 012137, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 012146, естествена ливада, пета категория с площ от 0.375 дка, местност „ 

Черемидарница", образуван от имот с № 012112, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 012147, естествена ливада, пета категория с площ от 1.065 дка, местност 

„Вада", образуван от имот с № 012112, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 013119, нива, пета категория с площ от 1.640 дка, местност „Чифлик", 

образуван от имот с № 013100, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 013120, нива, пета категория с площ от 2.910 дка, местност „Чифлик", 

образуван от имот с № 013100, собственост на Община Брезник;  

 

 

 Имот с № 013121, нива, пета категория с площ от 5.610 дка, местност „Грамаге", 

образуван от имот с № 013100, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 016158 естествена ливада,седма категория с площ от 0.597дка, местност 

„Мламол", образуван от имот с № 016134, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 016160,  естествена ливада, пета категория с площ от 1.497 дка, местност 

„Мламол", образуван от имот с № 016116, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 016161, естествена ливада, пета категория с площ от 1.710 дка, местност 

„Мламол", образуван от имот с № 016116, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 016162, естествена ливада, пета категория с площ от 2.730 дка, местност 

„Мламол", образуван от имот с № 016116, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 016163, естествена ливада, пета категория с площ от 2.440 дка, местност 

„Грамаге", образуван от имот с № 016116, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 058105, нива, пета категория с площ от 1.108 дка, местност „Гумно", 

образуван от имот с № 058079, собственост на Община Брезник;  

 

 

2.  За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 
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3.  Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

Десислава Стоилова – предлагам точките до 18 да гласуваме анблок с добавяне на т. 2 във всички 

докладни. 

 Гласува се предложението на Десислава Стоилова 

 С 12 гласа „за” се приема с уточнение за изписване на решенията по отделно. 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, 

относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна, с цел 

възстановяването и на бившите собственици- Костадинка Алексиева Паунова 

 

 Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  12 

 

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. № 5800-235/09.10.2015г от ОСЗ, Общинският съвет  гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището 

на  с. Долна Секирна, община Брезник, собственост на Петър Зарков Стоянов,  както следва: 

 Имот с № 000690, изоставена орна земя , девета категория с площ от 4.952 дка, местност 

„Радилица", образуван от имот с № 000240, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 000691, естествена ливада , девета категория с площ от 4.629 дка, местност 

„Павлов рид", образуван от имот с № 000273, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 000699, естествена ливада, девета категория с площ от 1.021 дка, местност „Пеине 

воденице", образуван от имот с № 000438, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 000700 естествена ливада, девета категория с площ от 0.172 дка, местност „Пеине 

воденице", образуван от имот с № 000438, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 000701 естествена ливада, девета категория с площ от 0.501 дка, местност „Река", 

образуван от имот с № 000438, частна собственост на Община Брезник;  

 

2.За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, 

относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Арзан, с цел 

възстановяването и на бившите собственици- Магдалена Любомирова Митова 

 

 

Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 

 

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. № 5800-211/01.09.2015 г. от ОСЗ,  Общинският съвет гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ0, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Арзан, община Брезник, собственост на Магдалена Любомирова Митова ,  

както следва: 

 

 Имот с № 019049, естествена ливада , шеста категория с площ от 2.810 дка, местност 

„Забел", образуван от имот с № 019036, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 019069, естествена ливада,шеста категория с площ от 2.070 дка, местност 

„Загорчевица", образуван от имот с № 019068, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 019070, естествена ливада, шеста категория с площ от 2.056 дка, местност 

„Загорчевица", образуван от имот с № 019068, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 019072, естествена ливада, осма категория с площ от 5.448 дка, местност 

„Света троица", образуван от имот с № 019061, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 031007, нива, осма категория с площ от 3.534 дка, местност „Прибой", 

образуван от имот с № 031006, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 031008 нива, осма категория с площ от 4.042 дка, местност „Прибой", 

образуван от имот с № 031006, собственост на Община Брезник;  

 

2.За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 

 

3.Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, 

относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел 

възстановяването и на бившите собственици- Георги Цветков Мартинов 

 

Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 14  

 

 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. № 5800-204/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет  гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на Георги Цветков Мартинов,  както 

следва: 

 

 Имот с № 035034, нива , девета категория с площ от 0.897 дка, местност „Ракитов 

дол", образуван от имот с № 035010, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 035035, пасище мера, девета категория с площ от 1.744 дка, местност 

„Ракитов дол", образуван от имот с № 035028, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 035038, нива, девета категория с площ от 0.550 дка, местност „Ливаге", 

образуван от имот с № 035031, собственост на Община Брезник;  

 

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 

 

     3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община 

Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с 

цел възстановяването и на бившите собственици- Анастас Витанов Живков 

 

Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 

 

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. № 5800-202/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет  гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Анастас Витанов Живков,  както 

следва: 

 Имот с № 072043, нива , девета категория с площ от 2.479 дка, местност „Кръст", 

образуван от имот с № 072036, частна собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 072044, нива , девета категория с площ от 3.738 дка, местност „Кръст", 

образуван от имот с № 072036, частна собственост на Община Брезник;  
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2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 

 

   3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона    

действия. 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, 

относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Озърновци, с цел 

възстановяването и на бившите собственици- Тако Соколов Милошев 

 

Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 

 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. № 5800-212/01.09.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Озърновци, община Брезник, собственост на Тако Соколов Милошев,  както 

следва: 

 Имот с № 009004, естествена ливада , девета категория с площ от 1.512 дка, местност 

„Градище", образуван от имот с № 009001, частна собственост на Община Брезник;  

 

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 

  

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община 

Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Станьовци, с 

цел възстановяването и на бившите собственици- Станислав Стоименов Витанов 

 

 

Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 17 
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 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. № 5800-200/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Станьовци, община Брезник, собственост на Станислав Стоименов Витанов,  

както следва: 

 

 Имот с № 033084, нива , пета категория с площ от 1.505 дка, местност „Падина", 

образуван от имот с № 033025, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 028057, нива, девета категория с площ от 2.390 дка, местност „Дъбрава", 

образуван от имот с № 028032, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 028058, нива, девета категория с площ от 3.690 дка, местност „Дъбрава", 

образуван от имот с № 028032, собственост на Община Брезник;  

 

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: . Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община 

Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с 

цел възстановяването и на бившите собственици- Тако Иванов Шарков 

 

Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 

 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. № 5800-205/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Конска, община Брезник, собственост на Тако Иванов Шарков,  както следва: 

 Имот с № 010114, нива , пета категория с площ от 1.741 дка, местност „Грълска", 

образуван от имот с № 010101, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 017093, естествена ливада,пета категория с площ от 1.004 дка, местност 

„Топли дол", образуван от имот с № 017026, собственост на Община Брезник;  
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 Имот с № 017094, естествена ливада, пета категория с площ от 1.020 дка, местност 

„Топли дол", образуван от имот с № 017026, собственост на Община Брезник;  

 

 Имот с № 041042, естествена ливада, пета категория с площ от 1.243 дка, местност 

„Стражище", образуван от имот с № 041037, собственост на Община Брезник;  

 

 

 Имот с № 041043, естествена ливада, пета категория с площ от 1.660 дка, местност 

„Стражище", образуван от имот с № 041037, собственост на Община Брезник;  

 

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 

   3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона   

действия. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община 

Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Банище, с 

цел възстановяването и на бившите собственици- Ванко Новков Стоименов 

 

Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 19 

 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. № 5800-201/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет  гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Банище, община Брезник, собственост на Ванко Новков Стоименов,  както 

следва: 

 Имот с № 017085, естествена ливада , шеста категория с площ от 4.866 дка, местност 

„Блага ябука", образуван от имот с № 017048, частна собственост на Община 

Брезник;  

 

 2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се 

уведоми наемателя в срок от един месец. 

     

    3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 
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ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: . Във връзка с писмо от Асоциацията по ВиК- област Перник , 

относно: Становище на Асоциацията по ВиК по приложено изпратен „ Бизнес план за 

развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник 

 

Виолета Младенова  - Доста обемен е бизнес плана. По-подробно с него се запозна Борислав 

Стоянов. Става дума и за увеличаване на питейната вода.  

 

Борислав Стоянов – Трябва да дадем становище. 

 

Десислава Стоилова – Ако  подкрепим трябва да се съгласим с увеличаването на водата. Ние 

не сме наясно. Предлагам становище в 2 точки. 

Общинският съвет не подкрепя увеличаване питейната вода за населението.  

 

Иван Бъчваров  - зам.кмет -  В асоциацията процентно е разпределено участието. Според мен 

становището няма да има значение. 

 

Десислава Стоилова – Защо ни питат? 

 

Иван Ставрев – трябва да дадем становище. 

 

Десислава Стоилова – да запишем две точки: 

1. ОбС дава положително становище 

2. ОбС изразява несъгласие с увеличаване на цената на питейната вода.  

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – При всяко заседание на Асоциацията се определя представител на 

общината. 

 

 Гласува се предложението на Десислава Стоилова 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  20 

 

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

1. Дава положително становище  по предложения Бизнес план за развитието на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник 

2. ОбС Брезник  изразява несъгласие с увеличаване на цената на питейната вода.  

 

 

 Иван Ставрев иска разрешение и напуска заседанието. 

 Остават 12 съветника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, 

относно: Вземане на решение за земеделски имоти по чл. 19, които са мери, пасища и 

ливади за отдаване под наем, съгласно чл. 37 и от ЗСПЗЗ 

 

Десислава Стоилова -  В чл. 37 от Закона за земите пише, че ОбС приема правила по които се и 

звършва дейността. Има определени  правила. Къде мога да ги открия за да се запозная.  

 

Росен Огнянов – Предлагам да гласуваме да не се възстановява в мери и пасища. Подкрепям 

предложението. 

 

Ваньо Добринов – за кои землища става въпрос? За какво гласуваме? 
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Иванка Михайлова – специалист горско и селско стопанство -   Има промени в закона. Хората 

които имат животни да имат достатъчно пасища. В закона е казано, че най-малко 5 години се 

отдават пасища. 

 

Десислава Стоилова  - Ако има желаещи да възстановят, оставяме ли резерв. 

 

Иванка Михайлова – Пасищата остават за управление. 

 

Десислава Стоилова – Ако има желаещи за възстановяване? 

 

Иванка Михайлова – Ако вие решите да не се възстановява в мери и пасища.  

 

Ваньо Добринов – Ние искаме да знаем по землища и територии. 

 

Росен Огнянов – Да решим да не се възстановява в пасищата. 

 

Десислава Стоилова – Остава ли резерв в общината за възстановяване 

 

Иванка Михайлова – не. Сега престои ново подаване на заявления. Пасищата са общинска 

публична собственост. За да може общината да ги управлява имотите трябва да са 

невъстановими. 

 

Десислава Стоилова – Какво правим ако някой иска възстановяване на пасище и ливада. 

 

Иванка Михайлова – Според мен трябва да определим кои имоти да се предоставят под наем и 

кои за възстановяване. 

 До момента на отдаване под наем по-слабо се възстановяваще. Сега имотите са 

почистени и затова се възстановява където им харесва на хората.  

Предлагам да не се възстановява в мери и пасища. 

 

Десислава Стоилова – къде ще възстановим на някого след години ако поиска. Да не се наложи 

плащане. 

 

Иванка Михайлова – Обезщетението е само съз земя. Съгласно § 27 ЗИЗМ т. 3 казва, че при 

установяване на границите ако не се установи мястото се обезщетява с друг имот.  

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуванне. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  21 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и 23 от ЗМСМА,  във връзка с приети решения № 

695/26.02.2015 и № 854/27.08.2015 г.,  Общинският съвет Брезник,  

Утвърждава списъка на мерите, пасищата и ливадите, приет с решения № 

695/26.02.2015 и № 854/27.08.2015 г. На Общинския съвет Брезник, за които не трябва да има 

възстановяване на собственост по § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на горния 

закон.          

                                           

Приложение: Списък на мерите, пасищата и ливадите по чл. 19 за предоставяне под наем. 
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ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка  от Васил Узунов – Кмет на община 

Брезник, относно:Вземане на решение за земеделски имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, попадащи в 

горски територии на Общината 

 

Иванка Михайлова – този списък е предоставенн от фирма. Въз основа на този списък се оказа че 

се увеличава горския фонд, затова ОбС реши да се упрвлява фонд от общинско предприятие. 

 

Ваньо Добринов – искаме за знаем за какво гласуваме. 

 

Иванка Михайлова – С това предложение ние искаме да кажем... 

 

 Предложение за  прекратяване на  разискванията. 

 

Иван Бъчваров – Нека да изслушвате администрацията. 

 

Десислава Стоилова -  Предлагам да прекратим разискванията 

 С 12 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  22 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и 23 от ЗМСМА,  във връзка с Горскостопанския план на общински 

гори на територията на община Брезник, Общинският съвет Брезник,  

Утвърждава списъка на земеделски имоти по чл. 19 от Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи по землища, в които е установена гора, за които не трябва да има възстановяване 

на собственост по § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон.                                                    

 

Приложение: Списък на имотите – общинска собственост, съгласно КВС, по землища, в които е 

установена гора. 

            

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Писмо  от НАПОСРБ, относно присъединяване към 

асоциацията 

 

Ваньо Добринов – да гласуваме . 

 

 Гласува се предложението за продължаване членството на ОбС в НАПОСРБ 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  23 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.15 и т 23   от ЗМСМА,  Общинският съвет Брезник  продължава 

членството в Националната асоциация  на председателите на Общински съвети в Република 

България.  

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно 

промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2015г към 27.11.2015г. 

 

Десислава Стоилова – Камиона закупен ли е и това остатък от средства ли е? 

 

Десислава Виденова – еколог – 

 В момента сме в процедура на закупуване на камиона. Да това  е остатък от сумата. Трябва 

да се усвои. 
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Иван Бъчваров – зам.кмет на общината 

 Уважаема госпожо председател, Уважаеми съветници, Дами и господа, 

 При закупуването на автомобил се извършват стъпки. Некщата са минали през нотариус. 

Остава регистрацията. С остатъка от сресдтва искаме да закупим автомобили за Домашен 

социален патронаж. 

  

 Гласува се прекратяване на разискванията.  

 С 12 гласа „за” се прекратяват. 

 

 Гласува се проекта за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  24 

 

 
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 промяната в поименния списък за капиталови 

разходи през 2015 г. към 27.11.2015 г. както следва: 

 

N Обект 

БИЛО СТАВА 

Целева 

субсидия РБ 

Целева 

субсидия РБ 

Разходи, които ще бъдат извършени през 2015г. 20000 20000 

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
20000 20000 

Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи 
0 6500 

5204 придобиване на транспортни средства 0 6500 

 Леки автомобили 0 6500 

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда 
20000 13500 

5204 придобиване на транспортни средства 20000 13500 

 Бордови камион с кранова уредба 20000 13500 

 

 

Промяната засяга обекти на стойност от 20 000.00 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов – общински 

съветник относно осигуряване на стая на общинския съветник в сградата на ОбС Брезник. 

 

Ваньо Добринов – оттеглям си докладната. Става въпрос за вътрешно разместване. 

 

Наталия Първанова – секретар на МКБППМН - комисията не може да развива дейността си в 

малката стая. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината 

 Дайте яснота. 

 

Виолета Младенова – точката е оттеглена 
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ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на решение № 873 по 

протокол от 25.09.2015г на ОбС Брезник. 

 

Виолета Младенова – оттеглям докладната си. 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Десислава Стоилова – общински 

съветник, относно осигуряване на публичност и пълна и нформация за обществеността по 

отношение разглежданите от ОбС Брезник въпроси и докладни записки. 

 

Десислава Стоилова – предлагам към поканата за заседание на сайта на общината да бъдат 

качени и докладните записки. Допълнителните да се качват допълнително. 

 

Маргарита Петкова – Качените материали завинаги ли да остават там или да се свалят след 

изтичане на дневния ред? 

 

Десислава Стоилова – да стоят. Ако ги имаше правилата, за които говорихме по-рано! 

 

Янка Хранова – Има покана за сесията. Ако някой не може да присъства – има архив в ОбС. 

 

Десислава Стоилова – според мен е важно гражданите да могат да се запознават с докладните. 

 

 Гласува се предложеното решение. 

 Със 7 гласа „за”, против – 0 и въздържали се – 5, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  25 

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

1. Упълномощава кмета на Община Брезник в срок от три дни след получаване на поканата 

за свикване заседание на ОбС и постоянните комисии към него да осигури публикуването 

им на електронната страница на Община Брезник www.breznik.info в раздел Общински 

съвет ведно с всички докладни записки и други документи, включени в дневния ред. 

2. Допълнително внесените докладни преди заседанието на ОбС Брезник и включени в 

дневния ред, да бъдат публикувани в срок от един ден след заседанието. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Виолета Младенова – председател 

на ОбС Брезник, относно: Издаване на служебни карти на общинските съветници и 

предоставяне на ел.пощи за кореспонденция с общинските съветници. 

 

Иван Борисов – секретар на общината 

 Това ли е точката за изпращане на протоколите по електронни пощи на съветниците. Това 

не е законно. Вие ли ще правите промени. 

 

Ваньо Добринов – Имаме право на промени 

 

Иван борисов – секретар на общината – не може вие да нанасяте промени в протоколите. 

 

Ваньо Добринов – Искаме да видим какво пише в протокола. Колежката не може да запише 

всичко. 

 

Иван Борисов – секретар на общината – протолиста и председателя на ОбС на отговорни да се 

отрази правилно заседанието. Законодателя е предвидил запознаване с протокола 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината  

http://www.breznik.info/
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 Уважаема госпожо председател, Дами и господа, 

 Може би не разбирам, но чл. 47 от Правилника – промяна се прави по преценка на 

председателя. 

 

Десислава Стоилова – да остане ”се изпращат за преглед”. Да отпадне „за нанасяне на корекции”. 

Член 67 казва какво точно се прави. 

 

 Гласува се предложената поправка от Десислава Стоилова – да отпадне „Нанасяне на 

корекции” 

 С 12 гласа „за” – предложението се приема 

 Гласува се докладната с промените. 

 По т. 1 за издаване на служебни карти гласуването е поименно. 

 Предсдедателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 12 гласа „за” се приема първа точка от проекта за решение 

 

 По т. 2 от проекта за решение –  

 Гласува се само с текст „изпраща се за преглед” 

 С 12 гласа „за” предложението се приема. 

 На основание проведеното гласуване по двете точки от проекта за решение, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  26 

 

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

1. Възлага на председателя на ОбС Брезник да предприеме действия за издаване на нови 

служебни карти на общинските съветници мандат 2015-2019г със средства от бюджета на 

Общински съвет Брезник. 

 В срок до 15.12.2015г общинските съветници да представят на Председателя на 

ОбС свои лични снимки за издаване на служебни карти. 

 

2. Съгласно чл. 67 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, протоколите от заседания 

на ОбС се изпращат за преглед  на електронните пощи от председателя на ОбС  на всички 

общински съветници. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно  работно време и месечно трудово 

възнаграждения на председателя на ОбС. 

 

Виолета Младенова – на работната среща се уточнихме за 8 часов работен ден на председателя на 

ОбС  и възнаграждение 90% от възнаграждението на кмета на общината. 

 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  27 

 

 На о снование чл. 26 ал. 1 от ЗМСМА и чл. 17 ал. 1 от Правилника  за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет Брезник: 

1. Определя 8 часов работен ден на председателя на ОбС. 

2. Определя възнаграждение на председателя на ОбС в размер на 90% от възнаграждението 

на кмета на Община Брезник. 
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ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване действието на 

правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация 2011-2015г до изработването на нов правилник за 2015-

2019 

 

Виолета Младенова – запознава присъстващите с проект за решение. 

 

Катя Йорданова – Предлагам правилника за дейността на ОбС да действа до 31.01.2016г. До 

тогава да изработим нов правилник. 

 

Десислава Стоилова – Според мен това предложение трябваше да дойде с временната комисия. 

Нормално е до края на януари да се изготви правилника. 

 

 Гласува се предложението до 31.01.2016г. да се приеме нов Правилник за дейността на 

ОбС. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  28 

 

 На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник удължава срока на 

действие на Правилник за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодествието му с 

общинската администрация за мандат 2011-2015г до изготвянето на нов Правлиник, но не по-

късно от 31.01.2016г. 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на бивша фурна в 

сградата на кметство с.Ноевци 

 

Ваньо Добринов – Кмета на с.Ноевци запознат ли с докладната 

 

Асен Асенов – кмет на с.Ноевци – Да. 

 Гласува се проекта  за решение от докладната записка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за”  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  29 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и 7 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 

4, ал. 1 от  НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 

1. Разрешава отдаването под наем за срок до 10 години на бившата фурна в сградата на 

кметство Ноевци (акт за публична общинска собственост № 490/29.10.2008 г.) на сдружение 

„Съюз на военноинвалидните кооперации в България”, БУЛСТАТ 113032383, със седалище и 

адрес на управление в гр. Перник, ул. „Кракра”, бл. 15, вх. „Б”, ап. 14, за осъществяване на 

дейност по съхранение и обработка на екологичен продукт Лимец, като ремонта на ползваните 

помещенията да бъде за сметка на сдружението. 

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за посочения имот.  
         

           

 

ТОЧКА ДРУГИ: Питане към кмета на общината от Десислава Стоилова – общински 

съветник. 
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Десислава Стоилова – питането ми е за спазване на чл. 22 от ЗОП. Опитах се да се запозная с 

дейността на общината. Не намирам в Профила на купувача необходимата информация. Има 

неща, които след решението трябва да се качи и договора.  

 Друг въпрос – за проекта за еснергийната ефективност на многофамилни филищни сгради. Има 

ли публикуван регистър на обществените поръчки и договорите към тях? 

 По чия вина е неспазването на методическите указания, водещи до забавяне. Има ли 

сключени договори с изпълнител? 

 Държа на писмен отговор на питането. 

 /Госпожа Стоилова връчва питането на председателя на ОбС/ 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на Община Брезник 

 Ще бъде отговорено писмено, но ние не можем да искаме отговорност на МРРБ за 

неспазване на методиката. 

 Община Брезник е попитала дали може да се обединяват позиции, те отговарят – да. В 

деня на отварянето на офертите получихме писмо, че не сме спазили методиката. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 14,45 часа. 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Виолета Младенова/ 

 

 

 

 


