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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 

№ 10 

Гр. Брезник, 30.09.2019 год. 

 

  Днес 30.09.2019г. в малкия салон на читалище Просвещение се провежда извънредно  

заседание на Общински съвет Брезник. 

Присъстват  всички 13 избрани съветника  

На заседанието присъстват ръководството и експерти от общинската администрация, кметове 

и кметски наместници на населени места, граждани. 

Материалите са раздадени  предварително на съветниците. 

Предложен е следния проект на дневен ред: 

1. Докладна записка, относно избирането на временно изпълняващ длъжността  Кмет на 

кметство Ноевци 

2. Уведомление от Кмета на общината, относно определяне на временно изпълняващ 

длъжността  Кмет на община Брезник 

3. Докладна записка, относно избор на временно изпълняващ длъжността  Кмет на 

кметство Д. Секирна, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Велковци и Сласовци, във връзка 

с предстоящите местни избори 

4. Докладна записка, относно Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2019 г. 

5. Докладна записка, относно Петковден - духовен празник на град Брезник 

6. Докладна записка, относно Прекратяване на концесионен договор от 02.10.2015г. за 

язовир „Кошарево“, представляващ имот с № 000193, землището на село Кошарево, 

община Брезник, с концесионер „ДОНВИС“ ЕООД, поради неспазване на 

задълженията по чл. 5.1.2. от концесионен договор 

7. Докладна записка, относно Прекратяване на концесионен договор № 678/2015г. за 

язовир „Завала“, представляващ имот с № 000064, землището на село Завала, община 

Брезник, с концесионер „Грийн Енерджи Партнърс“ ЕООД на основание чл.8, поради 

неспазване на задълженията по чл. 5.1.2. и чл. 6.2.1от концесионен договор 

8. Докладна записка, относно Отчет за дейността на ОбС Брезник и неговите комисии 

9. Други 
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 Преди началото на заседанието, председателят на ОбС уведомява присъстващите за 

получено решение на  Общинска избирателна комисия за прекратяване пълномощията на 

общински съветник. 

Десислава Александрова – представител на ОИК – чете решение № 210/23.08.2019год. на 

общинска избирателна комисия, с което по негова молба се прекратяват пълномощията на 

общинския съветник Иван Димитров Ставрев. Обявен е за избран следващия в листата на 

общинските съветници – Венета Симеонова Петрова. Госпожа Петрова е поканена да положи 

клетва. 

 Венета Петрова полага клетва и подписва клетвен лист, след което заема мястото си в 

ОбС. 

Виолета Младенова – председател на ОбС открива заседанието. По дневния ред: 

Виолета Младенова – прави корекция в основанията за насрочване на заседанието, като 

вместо чл. 38ал.2 от Правилника за дейността на ОбС се записва чл. 39 ал. 3 и 4. 

Иван Тинков – да включим питане към кмета 

Венета Петрова – Уважаеми общински съветници, предлагам т. 3 от дневния ред да отпадне 

поради несъответствие със законовите промени от 27.09.2019г. Преди два дни излезе промяна 

в закона. Да се разгледа в комисия и след това се вземе решение. 

Виолета Младенова – колеги, тази сутрин дойде писмо. Няма утвърдена нормативна уредба. 

Трябва да резгледаме докладната. Ако има приети изменение и се налага ще се съберем 

отново. За сега не се предвижда заседание през м.октомври. 

Десислава Стоилова – искате да кажете, че измененията не са публикувани в Държавен 

вестник! 

Виолета Младенова – не са публикувани. 

 Гласува се предложението да отпадне т. 3 от дневния ред 

 С 3 гласа „за” и 9 против – не се приема 

 Гласува се предложения дневен ред с включване на питане към кмета 

 С 13 гласа „за” предложения проект  за дневен ред става дневен ред на заседанието с 

включено питане към т. Други. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна запискса относно избирането на временно изпълняващ 

длъжността  Кмет на кметство Ноевци 

Виолета Младенова запознава присъстващите с получената докладна записка. 

 Предлагам да включим към основанията и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и след това по 

предложението. 
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 Гласува се предложената формулировка на решението 

 С 13 гласа „за” се приема 

 Гласува се предложения проект за решение  

 С  13гласа „за”,  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   906 

 На основание чл.21ал.1 т.23 и ал.2, чл.42 ал.6 и 8 от ЗМСМА ; Чл. 161. (1)  от ИК и 

Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК т. 45 и 46, Общинският съвет – Брезник:  

1. Избира за временно изпълняващ длъжността  кмет на кметство Ноевци  – Снежана 

Методиева Славова,  считано  от деня, следващ  датата на регистрация  за участие в 

изборите на  27.10.2019г.  на  Асен Иванов Асенов,  до обявяване резултатите за избор 

на кмет на кметство Ноевци. 

2. За времето през което ще  съвместява и  длъжността си с  кмет  на кметство, определя 

допълнително месечно възнаграждение на Снежана Методиева Славова,   в размер на  

300.00лв./триста  лева/. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Уведомление от Кмета на общината, относно определяне на временно 

изпълняващ длъжността  Кмет на община Брезник 

Венета Петрова – предлагам да се внесе в ОбС с докладна записка, а не с уведомление. 

Иван Бъчваров зам.кмет на общината – Има заповед, с която кмета на общината определя един 

от заместниците за изпълняващ длъжността. 

Иван Борисов – секретар на общината – До 25.10.2019г. вие не коментирате нищо. Съгласно 

законодателството вие определяте кмета след 25.10.2019г. до полагане клетва от избрания 

кмет. 

Десислава Стоилова -  Да преминем към следващата точка. 

Росен Огнянов – приели сме дневен ред. Да го следваме. Предлагам Иван Бъчваров да бъде 

избран за времето от 25.10. до полагане на клетвата. 

Десислава Стоилова – да гласуваме предложението ми. 

 Гласува се преминавене към следващата точка 

 С 3 гласа „за” , 8 против и 3 въздържали се  - предложението не се приема 
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 Гласува се предложението ИД кмет от 25.10. да бъде Иван Бъчваров 

Виолета Младенова – Трябва да добавим чл. 21 ал. 1 т. 23 

 С 9 гласа „за”, 3 против /Д.Стоилова, В.Добринов, В.Петрова/ и 2 въздържали се 

/Ив.Тинков и Ст.Велков/ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   907 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.23 , във връзка с чл. 42 ал. 8, 6 и 11 от ЗМСМА, Общинският 

съвет Брезник избира ИВАН ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ за изпълняващ длъжността кмет на 

общината за времето от 26.10.2019г до полагането на клетва от новоизбрания кмет. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка, относно избор на временно изпълняващ длъжността  

Кмет на кметство Д. Секирна, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Велковци и Сласовци, във 

връзка с предстоящите местни избори 

Виолета Младенова – да добавим в основанията чл. 21 ал.1 т. 23 

 Гласува се предложения проект за решение 

 С 12 гласа «за» и 1 против /Венета Петрова/, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   908 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и във връзска с чл. 42 ал. 6 от ЗМСМА, Общинският 

съвет Брезник: 

І. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за периода от 25.10.2019г до 

полагане на клетва на новоизбрания мет на Община Брезник, както следва: 

1. Марийка Стефанова Николова – за кметство Долна Секирна 

2. Иван Стойнев Таков – за кметство Кошарево 

3. Росица Николайчева Димитрова – за кметство Бегуновци 

4. Надя михайлова Миланова  - за кметство Слаковци 

5. Наталия Арсова Панова – за кметство Велковци 

6. Никола Йорданов Борисов – за кметство Гигинци 

 

ІІ. На посочените кметски наместници да се заплати по 15 лв. допълнително възнаграждение 

за всеки присъстван ден в посочените кметства, след представяне на справка в касата на 

общината. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2019 г. 

Виолета Младенова – уведомява за получената докладна. 
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Десислава Антонова – експерт ТСУ и ЕИ – Промяната касае обекти, финансирани от целева 

субсидия. Тези 13х.лв. са остатъци, ако не вземем решение трябва да ги върнем. Пренасочваме 

ги за да се използват до края на годината. 

 Гласува се на основание чл. 21 ал. 1 т.6 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  909 

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 2019 г. съгласно приложение №1. 

Промяната засяга обекти на стойност 976 308 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 

Компенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Община Брезник, както следва:  

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава разходи с 13 852 лв. по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

1.1. Функция „Образование“ 

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“  

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 4 092 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 4 092 лв. 

 

1.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  9 580 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 9 580 лв. 

1.3. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ 

Дейност 759 „Други дейности по културата” 

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“  180 лв. 

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“  180 лв. 
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2. Намалява разходи с 13 852 по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, 

както следва: 

2.1. Функция „Общи държавни служби“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“ 

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  2 800 лв. 

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  2 800 лв. 

2.4 Функция „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта“ 

Дейност „Център за настаняване от семеен тип“ 

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  1 000 лв. 

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  1 000 лв. 

2.5 Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  10 000 лв. 

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“  10 000 лв. 

2.6 Функция „Икономически дейности и услуги“ 

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата” 

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 52 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 52 лв. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Петковден - духовен празник на град Брезник 

Виолета Младенова  - Постъпила е докладна записка относно обявяване на Петковден – 

духовния празник на гр.Брезник/ за неработен и неучебен ден. Знаете, че от няколко години се 

обявява за общинските струкутри. 

  Гласува се предложения проект за решение: 

 С 13 гласа ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  910 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава Кмета 

на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 14.10. 2019 г. 

/понеделник - Петковден/ - Духовен празник на град Брезник, за празничен и неприсъствен 

ден за общинските структури и неучебен и неприсъствен ден за учебните заведения на 

територията на община Брезник. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка, относно Прекратяване на концесионен договор от 

02.10.2015г. за язовир „Кошарево“, представляващ имот с № 000193, землището на село 

Кошарево, община Брезник, с концесионер „ДОНВИС“ ЕООД, поради неспазване на 

задълженията по чл. 5.1.2. от концесионен договор 

Венета Петрова – В какво се изразява неспазването на концесионния договор. В проекто 

решението е записано чл. 8 не се изпълнява. Приложен е договор, но в моя екзепляр липсва 

този член? 

Любляна Петрова – специалист ОМП – Уважаеми съветници, В предложението за 

прекратяване  е записано какво не е спазено. Той досега не е плащал нито една вноска. 

Записано е, че при неспазване договора се прекратява. Това решение е свързано с едно 

предишно решение на ОбС за прехвърляне на язовира на държавата. Ако има концесионен 

договор не може да се прехвърли. 

 Гласува се на основание чл. 21 ал. 1 т.8 

 Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   911 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.146, ал.2 от Закона за концесиите и чл.8.1 от раздел 

ІV „Неизпълнение, санкции” от концесионен договор от 02.10.2015 г. вписан в Служба по 

вписванията с вх. рег. №2090 от 07.10.2015 г. , акт №34, т.3, дело №1321/2015 г. Общинският 

съвет гр. Брезник: 

1. Прекратява едностранно концесионен договор от 02.10.2015 г. вписан в Служба по 

вписванията с вх. рег. №2090 от 07.10.2015 г. , акт №34, т.3, дело №1321/2015 г. и анекс от 

07.12.2015 г. с „ДОНВИС” ЕООД  за предоставяне на концесия на ЯЗОВИР „КОШАРЕВО”, 

представляващ имот с №000193, публична общинска собственост (АОС №518/19.10.2009 г.) 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички последващи и 

законосъобразни действия, включително и действия по събиране на неустойка в размер на 

50% от дължимата концесионна сума. 
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СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка, относно Прекратяване на концесионен договор № 

678/2015г. за язовир „Завала“, представляващ имот с № 000064, землището на село 

Завала, община Брезник, с концесионер „Грийн Енерджи Партнърс“ ЕООД на основание 

чл.8, поради неспазване на задълженията по чл. 5.1.2. и чл. 6.2.1от концесионен договор 

Виолета Младенова -  Тази докладна е идентична с предишната. Некоректен конецесионер. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   912 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.146, ал.2 от Закона за концесиите и чл.8.1 от раздел 

ІV „Неизпълнение, санкции” от концесионен договор №678/13.07.2015 г., Общинският съвет гр. 

Брезник: 

1. Прекратява едностранно концесионен договор №678/13.07.2015 г. с „Грийн Енерджи 

Партнърс” ЕООД  за предоставяне на концесия на ЯЗОВИР „ЗАВАЛА”, представляващ имот с 

№000064, публична общинска собственост (АОС №57/08.06.1999 г.) 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички последващи и 

законосъобразни действия, включително и действия по събиране на неустойка в размер на 

50% от дължимата концесионна сума. 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка, относно Отчет за дейността на ОбС Брезник и 

неговите комисии 

Виолета Младенова – Предложила съм ви отчет за дейността на ОбС. Може да има и пропуски 

в него. /Чете част от отчета/ 

 Много добро взаимодействие с общинската администрация, в дух на сътрудничество. 

Изказвам благодарност към всички служители на общината, секретаря, юриста. Специална 

благодарност към кмета на общината. 

 Гласува се приемане на отчета. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   913 



9 
 

 На основание чл. 21 ал. 2 и във връзка с чл. 27 ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник приема Отчет за 

дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.09.2019г. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Други – Питане към кмета 

Иван Тинков – Уважаеми колеги, Господин Бъчваров, Дами и господа, 

 Проблема  може да е тривиален, но за селата е важен. Автобуса от Перник към 

Глоговица ако може да преминава през Сопица и Слаковци. Да се даде възможност на хората 

да пътуват и повече млади хора да не напускат селата. 

 Да се търси фирма, която да обезпечи линията Бабица – Божурище. 

 

Иван Бъчваров – зам. Кмет на общината 

 Госпожо Младенова, Уважаеми съветници, Господин Тинков, 

 Този курс от Перник до Глоговица не фигурира в маршрутните разписания на 

общината. Той е част от републиканската линия. Можем да предложин на областния 

управител за промяна на маршрута. 

 По втория въпрос. Договора на фирма „СЕТА” е бил до 20126г. Прекратен е 

предсрочно с платени неустойки. Възлагането става с конкурс от министерство на транспорта 

– за републиканска мрежа. Доста жители от Бабица не искат автвобус до Брезник. Те исксат от 

Бабица до София през Божурище. Това не може да бъда направено от Община Брезник. 

 

Иван Тинков – Благодаря  г-н Бъчваров, отговора беше изчерпателен. Да се мисли за 

обезпечаване на тези линии. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 11,30 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/     /Виолета Младенова/ 

 


