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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 

№ 3 

Гр.Брезник, 09.12.2015г. 

 

 Днес 09.12.2015г от 10,30 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Брезник се провежда извънредно заседание на ОбС свикано на основание чл. 23 ал. 4 

т. 1 от ЗМСМА , чл. 40 ал. 2 и чл. 41 ал.2  от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация: 

Присъстват:  Виолета Младенова, Иван Ставрев, Ивелина Крумова, Катя Йорданова, 

Борислав Стоянов, Иван Тинков, Добринка Дойчева, Росен Огнянов, Йорданка 

Ушашка,  Десилава Стоилова, Станислав Велков, Янка Хранова  

 

Отсъства  Ваньо Добринов 

 

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

Добревска – зам.кмет, Иван Борисов – секретар, Маргарита Петкова – директор на 

дирекция , Гергана Методиева – МДТ,  Атанаска Варадинова - МДТ 

 

Предложен е дневен ред: 

 

1. 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 на интерес 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 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони 

2. Писмо от Брезнишки Районен съд относно: Становище на ОбС Брезник за 

необходимостта и нуждата от  съществуването на Районен съд- град Брезник 

 

 

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. Присъстват 12 

съветника – има кворум. 

 Предложения дневен ред се гласува и приема с 12 гласа. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: 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 на 

интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни 
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дейности“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 

Росен Огнянов – ако някой е на ясно с нещата да разясни на всички. Миналия път се 

води битка, както се оказа на нищо. 

Десислава Стоилова – както се вижд сега има промяна в решението на Община 

Божурище. Община Брезник е по средата. Трябва да подкрепим, но трябва да сме 

наясно какво произлиза от това. Няма да може веднага да се кандидатства със 

стратегия, но няма лошо. Трябва да имаме положително отношение. За средствата 

които се налага да гласуваме, г-н Узуновв беше казал че община Трън ще поеме 

финансовата част. Сега се налага да гласуваме сума.  Другия въпрос – кой ще бъде 

координатор на проекта. От неговия капацитет зависн успешното реализиране на 

проекта. Логично е като водещ партньор да бъде от Община Трън. Практиката 

показва, че не разполагат с голям капацитате. Обявата и поканата която беше 

публикувана в Трън такава среща нямаше.  Чаках, но не се състоя. Въпроса е имаше 

ли такава среща както беше обявена. 

 

Иван Борисов  - започването на срещата е закъсняло по обясними причини. Трите 

ръководства имаха среща в Министерство на земеделието. Това наложи леко 

закъснение. В протокола пише че срещата е приключила в 12,00 часа. 

Иван Бъчваров – г-н Узунов беше уговорил поемане на финансите за МИГ „Брезник-

Трън” 

Иван Борисов – Сега има споразумение да си поделят сумата. В края на проекта те се 

възстановяват. Миналия път ОбС Трън беше гласувал по-голяма сума. Сега 

общините поделят сумата по 1/3. До колкото съм запознат координатор е Евгения 

Такова. Има опит в тази област. 

Десислава Стоилова – Да, това е подготвителна мярка. Не считате ли, че е нужно да 

отстояваме интересите на Община Брезник. В бъдещето партньорство, не ми се 

струва логично населението от Божурище и Брезник да ходят в Трън. 

Иван Борисов – Инициативата е на Община Трън. Останалите се приобщаваме. Ако 

бяхте разгледали на миналото заседание щеше да обясним за всички проведени 

срещи. Вярно е, че най-удобно ще бъде да е в Брезник, но нямаме време да спорим и 

да водим спорове. Винаги може при регистрация да се реши къде да бъде 

седалището. Според мен Божурище може да повдигнат въпроса. Предложението е 

направено.Документите са подготвени. Ако сега кажете – да, документите се внасят, 

ако кажете не – трите общини остават без регистрацията. 

Виолета Младенова – какво налага излизането от МИГ Брезник-Трън. 
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Иван Бъчваров – Община Трън излезе от сдружението и без нея не можем да 

продължим. На заседанието на ОбС имаше представители на Община Трън. 

Иван Борисов – Нито една от трите общини не може да участва самостоятелно. Това 

е единствения вариант. 

Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 12 гласа „за” се прекратяват. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Росен Огнянов – поради конфликт на интереси няма да участвам в 

гласуването. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

/Росен Огнянов не гласува/ 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   30 

 На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 15 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 

от ЗОС, чл. 74, ал. 4 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти 

и вещи – общинска собственост, чл.10, ал.2 и чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба № 

16/30.07.2015 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния 

кодекс /АПК/ и приложимото общностно и българско законодателство за прилагане 

на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г.,  Общински съвет – Брезник : 

 

1. Прекратява  членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ със 

седалище и адрес на управление гр.Брезник, област Перник, пл.“9-ти Септември“ №2. 

Обезсилва решение №82 от 24.07.2008г. и изключва цялата територия на общината от 

обхвата на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“. 

2. Дава съгласие и одобрява участието на Община Брезник в сформирането на 

местното публично-частно партньорство с територия, обхващаща всички населени места, 

попадащи в административните граници на Община Брезник ,Община Трън и Община 

Божурище.   

3. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за 

изразяване на интерес 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 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 
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4. Дава съгласие Община Трън да бъде водещ партньор, кандидат и получател на 

финансовата помощ по проекта.  

5. Избира за представляващ Община Брезник в партньорството по проекта Васил 

Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник  . 

6.  Дава съгласие Станислав Антонов Николов– Кмет на Община Трън  качеството 

си  на представляващ водещата община в партньорството  да подпише Споразумението за 

партньорство за създаване на МИГ. 

7. Одобрява и приема въз основа на Протокол № 1/01.12.2015 г. избраните 

представители на проведената съвместна среща на местното публично-частно партньорство 

и дава съгласие за подписване на Споразумението за партньорство към Заявлението за 

изразяване на интерес 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 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. Партньорите за реализиране на съвместните дейности при 

изпълнението на проекта са, както следва: 

 За публичния сектор:  

 Община Трън, със седалище и адрес на управление: гр. Трън 2460, област Перник, 

пл. „Владо Тричков“ №1, БУЛСТАТ 000386790, представлявана от Станислав Антонов 

Николов – кмет на община Трън; 

  Община Брезник, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник 2360, област 

Перник, ул. „Елена Георгиева“ №16, БУЛСТАТ 000386559, представлявана от Васил 

Михайлов Узунов – кмет на община Брезник; 

 Община Божурище, със седалище и адрес на управление: гр. Божурище 2227, област 

София, бул. „Европа“ №85, БУЛСТАТ 000776071 представлявана от Георги Николаев Димов 

– кмет на община Божурище. 

 За неправителствения сектор: НЧ „Гюрга Пинджурова 1895“ , БУЛСТАТ 

000379415, със седалище и адрес на управление: гр.Трън, ул. „Гочо Гопин“ №4, 

представлявано от Сашка Илчева Иванова – председател. 

  За стопанския сектор: „Кентон - Васил Василев“ ЕТ , ЕИК 831061621, със 

седалище и адрес на управление: гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №2, представляван от Васил 

Тодоров Василев  

8.  Дава съгласие средствата за изпълнение 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 - 2020 г., подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в размер на 1/3 от 

отпуснатата безвъзмездна финансова помощ да бъдат осигурени от бюджета на Община 

Брезник. 

9. Дава съгласие Община Трън да осигури техническа обезпеченост на дейностите при 

реализирането на проекта част от сграда – къща-музей „Владо Тричков“ за необорудван 

офис, в добро състояние, за безвъзмездно ползване за нуждите на местното партньорство, 

представляваща публична общинска собственост / АПОС №1а/12.08.1996г/ , находяща се в 

кв. 9, имот №82 по рег. план на гр. Трън, с административен адрес: гр. Трън ул. „Вельо 

Стоянов“ №22 за срок 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за 
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безвъзмездна финансова помощ 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 - 2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони; 

10. При необходимост Община Брезник ще осигури транспорт за реализиране 

дейностите по проекта; 

11. Упълномощава  Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи 

фактически и правни действия във връзка с настоящото решение, включително и да 

предприеме необходимите действия за подаване на заявление  за прекратяване на членството 

на Община Брезник в СНЦ „МИГ- Брезник -Трън“.  . 

 

ВТОРА ТОЧКА: Писмо от Брезнишки Районен съд относно: Становище на ОбС 

Брезник за необходимостта и нуждата от  съществуването на Районен съд- град 

Брезник 

 

Иван Тинков – Предлагам да изразив становище, като изразим подкрепа за запазване 

на брезнишки съдебен район. Това улеснява и поевтинява процеса за населението. 

Икономическия ефект – един човек трудно стига до съда, камо ли до Перник. Това 

ни стига. Има писмо от председателя на съда, което е достатъчно аргументирано. Не 

е вярно, че има спад в дейността на населението. Смятам че подкрепата на ОбС ще 

бъде от полза за запазването на съда в града. Имало предложение да се присъеди 

брезнишки съд към Радомир, не бива. 

Когато бяхме към пернишкия съдебен район  от практиката в Полицията се ходеше 

до Перник за документи за бързо производтсво. Мотивите са много, предлагам да 

дадем становище за запазване на брезнишкия съдебен район. 

Десислава Стоилова – кой разглежда и утвърждава процедурата 

Иван Тинков – Висш съдебен съвет. 

Иван Бъчваров – общината е написала и изпратила становище до Висшия съдебен 

съвет. 

Иван Тинков – това не пречи ОбС да даде становище. 

Иван Бъчваров – след празниците може да се организира подписка сред населението. 

Росен Огнянов – да се изпрати до Висш съдебен съвет и правна комисия в НС. 

Иван Тинков – да приложим и писмото, което е изпратено от съда. 

Иван Ставрев – Да напишем в становището, че се затруднява и работата на РУ 

Полиция и затруднява финансово гражданите. Спомням си, че ОбС прехвърли 

сградата безвъзмездно на министерство на правосъдието с цел разширяване 

дейността на Районен съд – да има прокуратура, служба по вписванията. Тогава 
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имаше спорове, но надделя становището, че трябва да се помага на съда. Предлагам 

да изпратим и екзумпляр и на Областен управител , той е представителя на 

държаванта власт в областта. Ако не се уважи и съда се премести предлагам да 

поискаме от министерството сградата  обратно. Ние предоставяме сградата за съд, те 

след това ще я ползват. 

Иван Бъчваров – предлагам да изпратим становището до Висш съдебен съвет – там 

са постъпили много писма от различни институции. 

Иван Тинков – предлагам оригинал до Висш съдебен съвет и копие до другите 

институции. 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 12 гласа „за” се прекратяват 

 Гласува се становището  с включените промени. 

 С  12 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е   №  31 

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

  1. Приема становище на ОбС за необходимостта и нуждата за съществуване на 

Районен съд Брезник поради затрудняване на обслужването на гражданите от 

общината, РУ Полиция и други институции.  

2. Общинският съвет Брезник упълномощава председателя на ОбС да изпрати 

становището до Висш съдебен съвет, Правна комисия при Народното събрание, до 

областен управител на Област Перник. 

 

  Поради изтичане на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/     /Виолета Младенова/ 

 

 

 


