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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 10 

Гр.Брезник, 24.03.2016г 

 

 

  Днес 24.03.2016г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение”  град 

Брезник  се провежда  заседание на ОбС Брезник. 

От всичко 13 избранни съветника,  присъстват 11.  

Отсъстват Ваньо Добринов и Росен Огнянов. 

В залата присъстват: ръководството и служители от общинска администрация, кметове и 

кметски наместници, граждани. 

Материалите са раздадени предварително на съветниците. 

Предложен е следния проект за   

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно:  Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от ЕС 

2. Докладна записка относно:  Приемане на общински План за развитие на младежта в 

община Брезник за 2016г. 

3. Докладна записка относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2015г. 

4. Докладна записка относно: Приемане на програма за развитие на читалищната дейност 

на територията на община Брезник за 2016г. 

5. Докладна записка относно: Искане за допускане на частично изменение на ПУП 

вх.№9400-541/24.02.2016г в с. Слаковци- Михаил Стефанов Михаилов 

6. Докладна записка относно: Изработване на проект за обект ПУП- ПАРЦЕЛАТЕН 

ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел в с. Режанци  , с цел 

изграждане електрозахранване на цех за пелети- Евтим Методиев Евтимов 

7. Докладна записка относно: Придобиване на имот и сключване на окончателен договор 

с Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова за обособяване на достъп 

до новообразувания УПИ ХХVІI- 187а в с. Бегуновци 

8. Докладна записка относно: Определяне на управител на общинска фирма „ 

Водоснабдяване“ ЕООД гр. Брезник 

9. Докладна записка относно: Прекратяване на договор №225/09.12.2011г. за 

безвъзмездно управление на недвижим имот частна общинска собственост, сключен 

между Община Брезник и дирекция „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ 

гр.София и сключване на нов 10 годишен договор 

10.  Определяне на общински съветник за участие в комисия по провеждане на концесия за 

услуга за възлагане на превози по автобусните линии от общинската и областната 

транспортни схеми 

11.  Във връзка с писмо от  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ПЕРНИК 

РУ- БРЕЗНИК за промяна  в  Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения 

ред, чистотата организацията и безопасността на движението на територията на община 

Брезник 

12.  Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението във връзка с 

програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. 

13. Молба  от Председателя на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца относно: 

Предоставяне на помещение  за осъществяване на дейността 
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14. Молба от църковното настоятелство при  храм „Св.Николай Чудотворец“ с. Ребро 

относно: Отпускане на средства за ограда на храма 

15.  Други 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

По дневния ред:: 

Виолета Младенова – предлагам т. 14 – срества за храм с.Ребро да отпадне, като върнем 

отговор, че в момента нямам средства. 

 Уведомява за допълнително постъпили докладни: 

 

- Докладна записка относно актуализация на бюджета към 17.03.2016г 

 

- Докладна записка относно определяне възнаграждение на длъжностното лице от 

общинската администрация за водене на протокол при заседание на ОбС и ПК 

 

- Докладна записка относно изп ълнение на Решение № 85 по протокол № 8 за изготвяне 

на критерии за отпускане на еднократна  финансова помощ 

 

- Докладна записка относно постъпила молба от Капка Иванова, класен ръководител на 

12 клас в СОУ „Васил Левски” за отпускане на парична помощ на ученици за 

предстоящия абитуриентски бал, предвид финансовите им затруднения 

 

Иван Ставрев – по отношение докладната за храм с.Ребро- да остане за следваща сесия. Да се 

разгледа бюждета и да се реши. 

 

Десислава Стоилова – да се включи питане към кмета 

 

 Гласува се предложението на Виолета Младенова да отпадне т. 14 от дневния ред, като 

се върне отговор на молителя. 

 Със 7 гласа „за”, 2 против и 2 въздържали  

 

 

 

  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно:  Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от ЕС 

2. Докладна записка относно:  Приемане на общински План за развитие на младежта в 

община Брезник за 2016г. 

3. Докладна записка относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2015г. 

4. Докладна записка относно: Приемане на програма за развитие на читалищната 

дейност на територията на община Брезник за 2016г. 

5. Докладна записка относно: Искане за допускане на частично изменение на ПУП 

вх.№9400-541/24.02.2016г в с. Слаковци- Михаил Стефанов Михаилов 

6. Докладна записка относно: Изработване на проект за обект ПУП- ПАРЦЕЛАТЕН 

ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел в с. Режанци  , с цел 

изграждане електрозахранване на цех за пелети- Евтим Методиев Евтимов 

7. Докладна записка относно: Придобиване на имот и сключване на окончателен 

договор с Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова за 

обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХХVІI- 187а в с. Бегуновци 



3 

 

8. Докладна записка относно: Определяне на управител на общинска фирма „ 

Водоснабдяване“ ЕООД гр. Брезник 

9. Докладна записка относно: Прекратяване на договор №225/09.12.2011г. за 

безвъзмездно управление на недвижим имот частна общинска собственост, сключен 

между Община Брезник и дирекция „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ 

гр.София и сключване на нов 10 годишен договор 

10.  Определяне на общински съветник за участие в комисия по провеждане на 

концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии от общинската и 

областната транспортни схеми 

11.  Във връзка с писмо от  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ПЕРНИК 

РУ- БРЕЗНИК за промяна  в  Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения 

ред, чистотата организацията и безопасността на движението на територията на община 

Брезник 

12.  Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението във 

връзка с програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. 

13. Молба  от Председателя на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца относно: 

Предоставяне на помещение  за осъществяване на дейността 

14. Докладна записка относно актуализация на бюджета към 17.03.2016г 

15. Докладна записка относно определяне възнаграждение на длъжностното лице от 

общинската администрация за водене на протокол при заседание на ОбС и ПК 

16. Докладна записка относно изп ълнение на Решение № 85 по протокол № 8 за 

изготвяне на критерии за отпускане на еднократна  финансова помощ 

17. Докладна записка относно постъпила молба от Капка Иванова, класен ръководител 

на 12 клас в СОУ „Васил Левски” за отпускане на парична помощ на ученици за 

предстоящия абитуриентски бал, предвид финансовите им затруднения 

18. Питане към кмета на общината от Десислава Стоилова 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно:  Годишен отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от ЕС 

 

Иван Тинков – Правна комисия разгледа и допуска до заседанието 

 

Янка Хранова – Икономическа комисия разгледа докладната и приема отчета 

 

Йорданка Ушашка – Социална комисия приема отчета 

 

 Гласува се проекта за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за”, Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  88 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 ал. 1 и 2 от ЗПФ,  чл. 41 от 

Наредбата за условията и реда за съставянне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Брезник, Общинският съвет приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 

2015г и отчета по дълга по чл. 9 от ЗОД. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно:  Приемане на общински План за развитие 

на младежта в община Брезник за 2016г. 
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Йорданка Ушашка – ПК разгледа плана и го допуска до ОбС 

  

 Гласува се предложения проект за решение. /приемане на плана/ 

 С 11 гласа „за”  Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  89 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта, 

Общинският съвет Брезник приема Общински план за развитие на младежта в Община 

Брезник за 2016г. 

  

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността 

на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2015г. 

 

Йорданка Ушашка – ПК разгледа докладната и допуска приемането на доклада на МКБППМН 

 

Десислава Стоилова – Уважаема госпожо председател, Колеги, 

 Във връзка с доклада имам въпроси: С колко деца е работил един възпитател през 2015г 

и има ли прекратяване работата с дете, поради положителни промени. 

 

Наталия Първанова – секретар на МКБППМН 

 Възпитателите през 2015г са работили с от 2 до 3 деца. По стандарта може до 7 деца. 

Снемане на възпитателен надзор поради подобряване наповедението не е имало. 

Възпитателния сорк е със срок от 6 месеца до 1 год. Има прекратяване, поради навършване на 

пълнолетие. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 11 гласа „за” се прекратяват 

 

 Гласува се приемане на от четния доклад. 

 С 11 гласа „за” Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  90 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 7  ал. 2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общинският съвет Брезник 

приема Отчетния доклад за дейността на МКБППМН през 2015г и Програмата за дейността на 

комисията за 2016г. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на програма за развитие на 

читалищната дейност на територията на община Брезник за 2016г. 

 

Йорданка Ушашка – постоянната комисия разгледа програмата и я допуска до ОбС. 

 

 Гласува се предложения проект за решение за приемане на програмата 

 С 11 гласа „за” Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  91 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а ал. 2 от Закона за 

народните читалища, Общинският съвет Брезник приема Годишната прогарма за развитие на 

читалищната дейност в Община Брезник за 2016г. 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно: Искане за допускане на частично изменение 

на ПУП вх.№9400-541/24.02.2016г в с. Слаковци- Михаил Стефанов Михаилов 

 

Янка Хранова – ПК по бюджет, финанси, ТСУ разгледа и допуска докладната. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 92 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 4 т. 2, чл. 36 ал.  Т. 2 от ЗОС и чл. 

134 ал. 2 т. 6 , във връзка с чл. 15 ал. 3 от ЗУТ и чл. 15 ал. 1 т. 1  и чл. 24 ал. 1 и ал. 5 от 

НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие да бъде изработен  проект за ЧИ на ПУП с който да бъдат придадени 

възмездно 67 кв.м. от площта на дере, общинска собственост към УПИ VІ-378, кв. 37, 

собственост на Михаил Стефанов Михайлов. 

2. Задължава кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за продаване по 

пазарни цени на 67 кв.м. от дере – общинска собственост на Михаил Стефанов 

Михайлов. 

3. Задължава кмета на ОБщина Брезник да издаде заповед за изработване на частично 

изменение на ПУп, при условията на чл. 134 ал. 1 т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и 

чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на заинтересованите, с който от дере, 

общинска собственост се придават 67 кв.м. към УПИ VІ-378, собственост на Михаил 

Стефанов Михайлов в кв. 37 по РП на с.Слаковци, Община Брезник. 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изработване на проект за обект ПУП- 

ПАРЦЕЛАТЕН ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел в с. Режанци  

, с цел изграждане електрозахранване на цех за пелети- Евтим Методиев Евтимов 

 

Янка Хранова – ПК разгледа докладната и я допуска. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

  

 С 11 гласа „за” Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   93 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, Общинският съвет град Брезник: 

1. На основание чл. 124 а ал. 1 от ЗУТ РАЗРЕШАВА изработване на ПУП ПАРЦЕЛАРЕН 

ПЛАНН за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 

20 КV през ПИ №№ 000057 – МТС, 000060  – полски път и 028020 – нива по КВС на 

с.Режанци. 

2. На основание ч(лб. 124б, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА задание по чл. 125 за изработване на 

ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за 

изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №№ 000057 – МТС, 000060 - полски път 

и 028020 – нива по КВС на с.Режанци. 

3. Задължава кмета на Община Брезник да проведе процедурата по учредяване право на 

прокарване на подземен кабел 20 КV през общински имот – път № 000060 по КВС на 

с.Режанци 
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СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Придобиване на имот и сключване на 

окончателен договор с Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова за 

обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХХVIІ- 187а в с. Бегуновци 

 

Янка Хранова – ПК разгледа докладната и я допуска 

 

 Гласува се проекта за решение.  

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  94 

 

 На основанние чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 

3 ал. 1 от Наредбата за придобиване и разпореждане с общинско имущество в Община 

Брезник, във връзка с чл. 19 от ЗЗД, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласието си да бъде придобит безвъзмездно от Община Брезник имот с площ от 

95 кв.м. който представлява улица – тупик с О. 43-44, получен в резултат на разделяне 

на УПИ ХІХ-187а, кв. 2 по РП на с.Бегуновци, като същият безвъзмездно се предоставя 

на общината от собствениците на посоченото УПИ – Росен Малинов Йорданов и 

Валентина Велинова Цакманова. 

2. Дава съгласието си да бъде сключен окончателен договор със собствениците. 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне на управител на общинска 

фирма „ Водоснабдяване“ ЕООД гр. Брезник 

 

Иван Тинков – Правна комисия разгледа докладната и приема предложението. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване – Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

  11 гласа „за” 

Борислав Стоянов – предлагам да прегласуваме решението. Поради конфликт на интереси 

няма да участвам в гласуването. 

 Проекта за решение се прегласува 

 Поименно гласуване 

 С 10 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  95  

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 36 ал. 1 и 2 и чл. 37 от Наредбата за реда 

за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за  упражняване на правата на 

собственост на Община Брезник в търговски дружества,  и въз основа на получените 

резултати от конкурса за управление на „Водоснабдяване” ЕООД , Общинският съвет 

гр.Брезник: 

1. Определя за управител – Тодор Горянов Тодоров 

2. Възлага на кмета на общината в двуседмичен срок да сключи договор за възлагане на 

управление на „Водоснабдяване” ЕООД с Тодор Горянов Тодоров за срок от три 

години по предложения проект на договор. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Прекратяване на договор 

№225/09.12.2011г. за безвъзмездно управление на недвижим имот частна общинска 

собственост, сключен между Община Брезник и дирекция „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА 

ПО ЗАЕТОСТТА“ гр.София и сключване на нов 10 годишен договор 
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Иван Тинков – Правна комисия разгледа докладната и подкрепя предложението. Става въпрос 

за помещенията, които ползва Бюро по труда. 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   96 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 13 т. 1 от Договор № 225/09.12.2011г, във връзка 

с чл. 12 ал. 1 , ал. 3 и ал. 4  от ЗОС и чл. 7 ал. 10 и ал. 11 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет 

Брезник: 

1. Прекратява Договор № 225/09.12.2011г. за безвъзмездно управление на недвижим имот, 

частна общинска собственост, сключен между Община Брезник и Дирекция 

„Регионална служба по заетостта” град София. 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи нов Договор за безвъзмездно 

управление на имот частна общинска собственост -  преставляващ имот, находящ се в 

гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева” № 27 и съставляващ помещения, находящи се на 

първи етаж, стая № 6 с площ 15,96 квцм., стая № 7 с площ 15,41 кв.м, ½  от коридор с 

площ 26,00 кв.м /13 кв.м./ и ½ от санитарен възел с площ 3,50 кв.м./ 1,75 кв.м/ -  с 

Агенция по заетостта, с ЕИК 121604974, с адрес: гр. София, бул. Княз Ал.Дондуков” № 

3, представлявана от Валентина Симеонова Георгиева – изпълнителен директор и 

Снежана Здравкова Петрова – и.д. главен счетоводител. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Определяне на общински съветник за участие в комисия по 

провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии от 

общинската и областната транспортни схеми 

 

Иван Тинков – правна комисия разгледа докладната и я допуска. 

 

Виолета Младенова – Преди прекратяване на процедурата е бил Борислав Стоянов, предлагам 

на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 ОбС да определи Борислав Стоянов 

 

 Предложението се подлага на гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  97 

 

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

Борислав Григоров Стоянов за участие в комисия по провеждане на концесия за услуга за 

възлагане на превози по автобусните линии от общинската и областна транспортни схеми. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:   Във връзка с писмо от  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- 

ПЕРНИК РУ- БРЕЗНИК за промяна  в  Наредба №1 за осигуряване и поддържане на 

обществения ред, чистотата организацията и безопасността на движението на 

територията на община Брезник 

 

Иван Тинков – Правна комисия разгледа писмото и докладната, и ги допуска за обсъждане. 

 

Янка Хранова – икономичекса комисия допуска за разглеждане. 
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Виолета Младенова – Написах писма до РУ и общината. Определени са представители, както 

следва: 

От РУ -  Николай Темелчов 

От общинска администрация – Милен Миленков и Иванка Михайлова. 

 Към основанията да добавим чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА 

 

Иван Ставрев – На комисията обсъждахме в друга посока. Да упълномощим комисията да 

изготви изменението и да го публикува на сайта на общината. 

 

Виолета Младенова – има го в докладната /чете предложения проект за решение/ 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 11 гласа „за” се прекратяват. 

 

 Гласува се проекта за решение. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  98 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 66 ал. 1 от Правилнкиза за 

организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, както и предложение на РУ Брезник за изменение на Наредба № 1 

за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността 

на движението на територията на Община Брезник, Общинският съвет Брезник възлага на 

Постоянната комисия по нармативна уредба, законност и обществен ред, заедно с Милен 

Миленков, Иванка Михайлова – представители на Община Брезник и Николай Темелчов – 

представител на РУ Брезник, да изготви проект за  изменения в Нередба № 1, като същите 

следва да бъдат публикувани за обсъждане на сайта на общината в законоустановения срок. 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на 

движението във връзка с програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 

2016г. 

 

Иван Тинков – правна комисия се запозна с отчета и го допуска за обсъждане. 

 

Янка Хранова – Икономическа комисия допуска за разглеждане. Имаше коментари. 

Предложих пешеходна пътека при болницата. Отговори се, че е републиканска пътна мрежа. 

 

 Гласува се приемане на отчета. 

 С 11 глса „за”  Общинският съвет взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник приема Отчета за 

работата на общинската комисия по безопасност на движението. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба  от Председателя на Асоциацията за развъждане на 

Брезнишка овца /АРБО/ относно: Предоставяне на помещение  за осъществяване на 

дейността 

 

Янка Хранова – Икономическа комисия разгледа докладната. Имаше въпроси дали ще се 

заплаща наем или не. 
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Иван Тинков – Правна комисия разгледа и допуска докладната. 

 

Мариола Попова – представител на АРБО  

 Добър ден на всички, 

 В залата присъстват преставители на Асоциацията. Трудно е накратко да обясня за 

какво става дума. Асоциацията е свързана и създадена за опазване на породата. Има доста 

породи в критично състояние. Брезнишката овца е застрашена от изчезване. Това е не 

регионален, а глобален проблем.  

Имаше период, когато овцата се водеше за изчезнала. За нас е важно да можем да извършваме 

дейността си. Искаме да я легитимираме  с живота на града и областта. Смятам в помещението 

да извършваме срещи с животновъди. Идват при нас политици и международни гости.  Работи 

се за субсидиране на дейнотста. Брезник е дал името на породата. Били са 200 – 400 х.бройки. 

да уважим фермерите, които правят нещо значимо. /подарява каталог на предстедателя на 

ОбС/ Не е малко работата, която сме извършили, но имаме нужда от подкрепа. 

По отношение на заплащането. По закон ОбС може да предостави безвъзмездно. 

 

Николай Кръстанов – председател на АРБО 

 Искам да кажа нещо – дали се осъзнава всичко това. Това е безплатна инвестиция за 

общината. Национален генофон, създаден от дедите ви. Беше иззет от други места. Сега се 

завръща. /показва снимки на породата/ 

 

Десислава Стоилова – по време на заседанието на комисиите имахме уговорка да се провери 

от администрацията и се докладва за възможността. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Направихме такава проверка. В резултат можем да кажем, че само 

бившата баня е налична, но се нуждае от ремонт. 

 

Николай Кръстанов  - все пак Брезник се нуждае от това помещение. 

 

Димитър Димитров  - кмет с.Слаковци – В Слаковци има подходящо помещение. 

 

Иван Бъчваров – Ако искате извън Брезник. 

 

Десислава Стоилова – Адмирирам дейността на Асоциацията. Ясно ми е какви трудности 

изпитват неправителствените организации. Можем да предоставим по-малко помещение, с 

обция да се ползва при необходимост този салон. Предлагам стая № 1, която беше 

предоставена на общинския съвет. Друга обция е малката стая до малкия салон на 

читалището. 

 

Иван Бъчваров – стая № 1 е на Общинския  съвет 

 

Десислва Стоилова – Да, така е. Предлагам да я предоставим на Асоциацията. Предлагам да 

гласуваме предложението. 

 

Пейчо Панов – секретар на читалище „Просвещение 1870 – Брезник” 

 Относно малката стая – там е музикалната школа. 

 

Янка Хранова – Ужаважема госпожо председател, Уважаеми колеги, Дами и господа,  

 Приветствам госпожа Попова, че се е заела с тази тежка задача. Като ветеринар  не 

можа да остана безучастна. Трябва да намерим решение. Нашите деди са развъждали и са се 

грижили за породата. Не можем да сме безучастни. 

 

Иван Тинков – подкрепям предложението на Десислава Стоилова. 
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 Гласува се прекратяване на разисванията. 

 С 11 гласа „за” се прекратяват. 

 

 Гласува се предложението на г-жа Стоилова за предоставяне стая № 1 в сградата на 

ОбС срещу стълбите. 

 С 11 гласа „за” предложението се приема 

 

 Гласвуа се цялото решение 

 С 11 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е  №  100 

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

помещение № 1 в сградата на ОбС за безвъзмездно ползване на Асоциация за ръзвъждане на 

Брезнишката овца. 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета към 

17.03.2016г 

 

Янка Хранова – икономическа комисия разгледа докладната. Приема предложението. 

 

Иван Тинков – правна комисия приема предложението. 

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ 

 Както и в комисията изясних - крайно недостатъчни са средствата. Предлагам да 

направим корекция. Да не е цялата сума от резерва. От § 10-30 – 5х.лв. от дейност програма за 

временна заетост – 6 000 лв., дейност от резерв – 9 х.лв.. Тези три суми стават 20 х-лв. за 

ЦНСТ. 

 Гласува се проекта за решение с направеното предложение за корекция 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  101 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник 

реши: 

1. Да се намалят кредитите от: 

- Дейност общинска администрация – 122 дейност , § 1030 – било 40 000 лв., става 35 000 

лв. – разлика 5000лв. 

- Дейност Програма за временна заетост - § 1098, било 13900лв. – става 7900лв. – разлика 

6000лв. 

- Дейност 998 местни дейности - § 97 00 резерв за непредвидени и неотложни разходи – 

било 39950лв. – става 30950 лв. – разлика 9000лв. 

 

Общо намаление: -20 000 лв. 

 

2. Да се увеличат кредитите в дейност 530 – ЦНСТ /дофинансиране на държавни дейности 

с общински приходи 

- § постелен инвентар и облекло  10 13  -    3750 лв. 

- § материали    10 15 -  1000 лв. 

- § вода, горива, ел.енергия    10 16 -         14250 лв. 

- § външни услуги    10 20 -          1000 лв. 

 

Общо увеличение: + 20 000 лв. 
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По предложение на Д.Стоилова – 10 минути почивка 

 

Десислава Стоилова – предлагам да прегласуваме решението по т. 13  за предоставяне на 

помещение за Асоциацията за развъждане на брезнишката овца. 

Наобходимо е Поименно гласуване на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА. Следва да 

определим срок за предоставяне. Да упълномощим кмета да сключи договор и да се 

регламентира плащането на консумативи. Предлагам три годишен срок на договора 

 

 

Виолета Младенова – Предлагам една година 

 

Иван Тинков – Не, не – предлагам за пет години. 

 

 Гласува се предложението на Десислава Стоилова за прегласуване на решението. 

 С 11 гласа „за” се приема 

 

 Гласува се предложения проект за решение  за предоставяне за три години  в три точки 

на основание чл. 21 ал 1 т. 8 от ЗМСМА 

 Поименно гласуване 

 С 10 гласа „за” и 1 въздържа се /В.Младенова/, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  100 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 . 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 и чл. 14 ал. 7 от 

ЗОС, Общинският съвет Брезник: 

1. Отдава стая № 1 в сградата на ОбС за безвъзмездно ползване на „Асоциацията за 

развъждане на Брезнишка овца” 

2. Срок за ползване – 3 /три/ години 

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор със сдружението. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне възнаграждение на 

длъжностното лице от общинската администрация за водене на протокол при заседание 

на ОбС и ПК 

 

Янка Хранова – икономическа комисия разгледа докладната като предложи да бъде гласувано 

за протоколи на заседание на постоянните комисии възнаграждението да бъде 15 лв. и 30 лв. 

за заседание на сесия на ОбС. 

 

Иван Тинков – Правна комисия разгледа докладната и приема предложението на 

икономическа комисия. 

 Гласува се промяната от 10 на 15 лв. за водене протокол на ПК и 30лв. за протокол на 

сесия. 

 С 11 гласа „за”  - предложението се приема. 

 

 Гласува се проекта за решение с направената корекция. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе  

  

Р Е Ш Е Н И Е  №  102 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29а, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, на 

лицето по чл. 91 ал. 1 и чл. 92 ал. 2 от Правилнкиза за организацията и дейността на ОбС 

Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският 

съвет Брезник определя възнаграждение на длъжностното лице от общинската администрация 

за водене на протокол: 

- на заседание на постоянните комисии  -  15 лв.  

- на заседание на ОбС – 30 лв. 

         Разходът да бъде извършен от дейност „ Общински съвет“ по § 02-09- други 

възнаграждения и плащания. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на Решение № 85 по 

протокол № 8 за изготвяне на критерии за отпускане на еднократна  финансова помощ 

 

Виолета Младенова – комисията, в изпълнение на решение № 85 е изготвила критерии, които 

са предложени за обсъждане. 

 

Десислава Стоилова – Преди време получихме предложение за критерии, което беше далеч по 

конкретно. Това, което сега се предлага обърква нещата. Предлагам да отложим 

разглеждането. 

Т.1.1. например – критериите регламентират формите – никъде не се случва. 

Т. 2 – условие за отпускане – влошено здравословно състояние – 80% от населението е с 

влошено здравословно състояние. 

Предлагам да запишем – инцидентно възникнали потребности. 

Записано е да се посочи доход – под какъв доход ще се отпускат сумите. 

 Апелирам социалната комисия да преразгледа предложението и да имаме работещи 

критерии. Предлагам да отложим, обсъдим и едва тогава да приемем. 

 

Янка Хранова – Предлагам тези критерии въобще да ги няма. Да преценяваме на комисии. 

 

Десислава Стоилова – Става дума за инцидент. Да се реагира бързо. 

 

Виолета Младенова – Ние не сме социална служба 

 

Десислава Стоилова – Кое е условието – доход? 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 11 гласа „за” се прекратяват. 

 

 Гласува се предложението на Десислава Стоилова – да се отложи до изработване на 

конкретни критерии. 

 С 1 глас „за” и 10 против – не се приема 

 

 Гласува се предложението на Янка Хранова да няма критерии, като се отмени решение 

№ 85 . Да се преценява на заседание на комисии. 

 С 10 гласа „за” и 1 против /Д.Стоилова/  ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  103 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник 

отменя решение № 85 по протокол № 8  / 25.02.2016г. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно постъпила молба от Капка 

Иванова, класен ръководител на 12 клас в СОУ „Васил Левски” за отпускане на 
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парична помощ на ученици за предстоящия абитуриентски бал, предвид финансовите им 

затруднения 

 

Йорданка Ушашка – Социална комисия разгледа докладната и я допуска с предложение за 

отпускане по 300 лв. на ученик. 

 

Виолета Младенова – Това са деца, едното отглежддано от баба си, другото с изключително 

ниски доходи. 

 Гласува се предложението за отпускане по 300 лв. на уеник. 

 Поименно  гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  104 

 

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

1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лева на Виктор Цветанов Дамянов и 300 /триста/ лева на 

Тодор Александров Василев. 

2. Средствата да бъдат взети от № 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Питане към кмета на общината от Десислава Стоилова 

 

Десислава Стоилова – питането ми е, кога ще получа отговор на писмените питания. 

 Благодаря на Детелина Виденова за предоставения отговор за желязната вода. 

Приложени са  документи и протоколи. Ще ги оставя при председателя на ОбС. 

 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 12,20 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/     /Виолета Младенова/ 

 

 

 


