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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 

№ 6 

Гр. Брезник, 11.01.2016год. 

 

 

 Днес 11.01.2016г. от 15.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник – пл. 

„9-ти септември” № 2, се провежда извънредно заседание на ОбС. 

От всичко 13 избрани съветника на заседанието присъстват  12,   а именно:  Виолета 

Младенова, Иван Ставрев, Борислав Стоянов, Добринка Дойчева, Катя Йорданова, Янка 

Хранова, Йорданка Ушашка, Ивелина Крумова, Росен Огнянов, Десислава Стоилова, Станислав 

Велков, Иван Тинков, 

Отсъства Ваньо Добринов 

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

Добревска – зам.кмет на общината, Иван Борисов – секретар на общината, Милен Миленков – 

юрисконсулт, Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ. Атанаска Варадинова - МДТ 

 

Предложен е  следния проект за 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Докладна записка от Председателят на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 

21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник 

2. Докладна записка от Кмета на Община Брезник относно Кандидатстване на 

Община Брезник по покана за подаване на проектни предложения 

№CCI2014TC16I5CB007 по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия 2014-2020г. 

3. Други 

 

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Виолета Младенова – заседанието е по повод заповед № АК- 4 от 21.12.2015г на областен 

управител, с която връща за преразглеждане решения на ОбС и втора точка докладна записка от 

Община Брезник относно кандидатстване с проектни предложения. 

Предлагам към т.Други да се включи докладна записка от председателя на временната комисия 

за изготвяне на Правилник за дейността на ОбС. 

 

 Гласува се предложения дневен ред с допълнение докладната от временната комисия 

 

 С 12 гласа „за” се приема следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 

21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник 

2. Докладна записка от Кмета на Община Брезник относно Кандидатстване на 

Община Брезник по покана за подаване на проектни предложения 

№CCI2014TC16I5CB007 по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия 2014-2020г. 

3. Докладна записка от председателя на временна комисия за изготвяне на Правилник 

за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г., 
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ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед 

№ АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник 

  

Виолета Младенова -  чете докладната записка относно заповедта на областния управител с 

която връща за преразглеждане решения на ОбС от протокол № 2/02.12.2016г. 

Съгласно чл.45, ал.7 от ЗМСМА в 14-дневен срок  от получаване на Заповед № АК-4 от 

21.12.2015г., решения № 2 в частта по т.3, 3, 6, 20 и 23 по протокол №2 от 03.12.2015г. следва да 

бъдат преразгледани. 

 

 

ОбС преразглежда решение на ОбС №  2/03.12.2015г  в частта по т. 3 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 С 12 гласа „за”  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   47 

 На основание чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.25, ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, ОбС Брезник  реши: 

1. Постоянната комисия по здравна и социална политика, култура, образование, 

вероизповедания, младежка дейност и спорт е от 5 члена. 

2. Постоянната комисия по здравна и социална политика, култура, образование, 

вероизповедания, младежка дейност и спорт е в състав: 

            Председател: Йорданка Евлогиева Ушашка 

 Зам.председател: Добринка Георгиева Дойчева 

 Членове: Станислав Георгиев  Велков 

                            Росен Славчов Огнянов 

                            Катя Иванова  Йорданова 

 

ОбС преразглежда решение № 3/03.12.2015г   

 Гласува се предлжение за отмяна на решение № 3 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  48 

 На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, ОбС Брезник отменя Решение №3 по Протокол 

№ 2 отт 03.12.2015г., поради отпаднала необходимост от определяне на представител  на 

Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“, на основание прието Решение № 30 от 

09.12.2015 г. по Протокол № 3 за прекратяване на членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ 

Брезник-Трън“. 

 

ОбС преразглежда решение № 6/03.12.2015г   

 

Росен Огнянов – предлага  делегат в общото събрание  на НСОРБ да остане председателя ОбС 

 

 Гласува се предложението 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 
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 С 12 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е   №  49  

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15  от ЗМСМА  и във връзка с чл. 27 ал. 1 от Устава на 

НСОРБ,  Общинският съвет Брезник  Определя за делегат  в общото събрание на НСОРБ 

Виолета Иванова Младенова – председател на ОбС. 

 

 

Преразглеждане решение № 20/03.12.2015г   

 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  50 

 

 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.  

 

 

 

Преразглеждане решение № 23/03.12.2015г   

 

 Предложение за продължаване на членството в асоциацията на секретарите на Общински 

съвети 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  51 

 

 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.  

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на Община Брезник относно Кандидатстване 

на Община Брезник по покана за подаване на проектни предложения 

№CCI2014TC16I5CB007 по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България-Сърбия 2014-2020г. 

 

Мария Добревска – зам.кмет  

 Докладната записка е пред вас. Опитваме се да вкараме проект за оборудване на 

читалището /столове в големия салон, завеси, подвижна сцена. Крайния срок за подаване на 

предложенията е 18.01. 

 

Десислава Стоилова – каква е стойността на проекта. 

 

Мария Добревска – 140 х.евро 

 

 Гласува се предложения проект 

 Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  52 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 
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1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства в качеството си на партньор с проектно 

предложение по покана за подаване на предложения № CCI2014TC1615CB007 по 

Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-

2020г, по приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, специфична цел 1.1. туристическа 

атрактивност”, с проект „improvement of cross-border cultural historical touristic offer by 

introducing Visitors centers as a promotional tool” /”Подобряване на трансграничното 

културно-историческо и туристическо предлагане, посредством внедряване на 

посетителски центрове като средство за популяризация”/ 

2. Декларира, че предназначението на имота, обект на финансиране по проекта няма да 

бъде променяно за период не по-малък от 5 години, след приключване на дейностите по 

проекта. 

3. Потвърждава че имотът: 

- не е обременен със задължения; 

- не е обект на съдебен спор; 

- не е предмет на искове, съгласно българското законодателство. 

4. Упълномощава Кмета на община Брезник да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проекта, при 

условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за финансиране от 

Управляващия орган на Програмата. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на временна комисия за изготвяне на 

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г., 

 

 

Виолета Младенова – чете докладната записка 

 Предложение за решение: Проектът на правилника  за организацията и дейността на ОбС 

да бъде публикуван на електронната страница на Община Брезник. 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   53 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши: 

Проектът на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г., да бъде 

публикуван на електронната страница на Община Брезник за срок от 14 дни, считано от 

12.01.2016г. 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито в 16,30 часа. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /Л. Любомирова/       /Виолета Младенова/ 


