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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 

 

 Днес 13.06.2016г. от 15.00 часа  в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда   

заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, 

младежка дейност и спорта, към ОбС. 

 

Присъстват: Йорданка Ушашка,  Росен Огнянов, Станислав Велков, Катя Йорданова, Добринка 

Дойчева, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

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

зам.кмет, Милва Огнянова – гл.счетоводител, Лилия Чернева – експерт  ТСУ и ЕИ, Детелина 

Виденова – експерт ТСУ и ЕИ, Наталия Първанова – ст.специалист образование и култура, 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС. 

 

Предложен е  следния проект за  
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка от Председателят на Постоянната комисия по нормативна уредба, 

законност и обществен ред относно : Изменение и допълнение на Наредба №1 за 

осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията и 

безопасността на движението на територията на община Брезник 

2. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Годишен доклад за наблюдението 

на изпълнението на общинския план за развитие 2014- 2020г. на община Брезник за 

2015г. 

3. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Приемане на решение за резервно 

жилище 

4. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Закупуване и монтиране на 

табела, обозначаваща институцията- Общински съвет Брезник 

5. Информация от Кмета на общината относно: Подготовката и провеждането на 

„Граовски събор Видовден“ 2016г. 

6. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Удостояване със званиено 

„Почетен гражданин на град Брезник“ 

7. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Удостояване със званиено 

„Почетен гражданин на град Брезник“ 

8. Други 

 

Виолета Младенова – уведомява присъстващите за получени в ОбС писма. 

 

 Заседанието открито от Йорданка Ушашка – председател на комисията 

 

 Гласува се предложения дневен ред 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на Постоянната комисия по 

нормативна уредба, законност и обществен ред относно : Изменение и допълнение на 

Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията и 

безопасността на движението на територията на община Брезник 



2 

 

 

Росен Огнянов – на заседание на икономическа комисия се направиха предложения 

- По т. 6 да се запази стария си вид – да не се утежняват ползвателите  на временни 

обекти. 

- Главата по противопожарна безопасност да отпадне. Касае се за частни домове. Ако го 

вкараме в Наредба изисква наблюдение на изпълнението й. 

- Вносителя предложи целия чл. 11б да отпадне 

 

- Да се добави в т.3 и собствеността на гражданите. 

 

Катя Йорданова – много са специфични предложенията за пожарната. За чл. 11 също е 

неизпълнимо. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

Росен Огнянов – нямаме предложен проект за решение. Да се предложи проект. 

 

Станислав Велков  - какво до сега не е било работещо, че се налагат толкова промени. 

Излишно затормозяване  на всички. 

 

Росен Огнянов – икономическа комисия е излязла с предложение. Можете да предложите 

друго. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт -  това е предложение на комисията за промяна в Наредбата. 

Комисията е обобщила предложенията и предлага. ОбС е органа който трябва да приеме. 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 2014- 2020г. на община 

Брезник за 2015г. 

 

Лилия Чернева – Изготвянето на такъв доклад е задължение на кмета. Част от обектите за 

започнати в миналия програмен период, но завършени в този, затова сега се включват. 

 

Виолета Младенова – едно уточнение. Решението е по ал.1 т.12 

 

 Гласува се докладната да се допусне до ОбС с промяната в основанието 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Приемане на решение 

за резервно жилище 

 

Оля Малинова –  директор на диреция ОСПО - резервното жилище беше в блок 3. Сега 

предлагаме да бъде в блок 4 – освободен поради това, че е починало лицето. С наемателя в блок 

3 да се сключи договор за наем. 

 

Росен Огнявов – какъв е смисъла от резервно жилище. 
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Иван Бъчваров –  зам.кмет - покриват се временно нужди при пожар или други. 

 

Бойко Атанасов –  гл.специалист УС - за временно настаняване. Има едно резервно в блок на 

ДЗРЧ, но има нужда от ремонт. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията„ 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане до заседание на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Закупуване и 

монтиране на табела, обозначаваща институцията- Общински съвет Брезник 

 

Виолета Младенова  - докладната е от мен. Предишната комисия отложи разглеждането, поради 

това, че не е внесен проект на табелата. 

Многократно сме говорили. Явно погрешно съм разбрала, че трябва да се поръча табелата. 

 

Станислав Велков – какъв е проблема? 

 

Росен Огнянов – проблема е, че предварително не е представен проект. Трябва да имаме 

решение до каква сума председателя на ОбС може да харчи без да иска мнение на ОбС. 

 

Иван Бъчваров – зам. Кмет -  по този повод. Има представена фактура за претапициране на 

диван. Като не е собственост на общината как да се плати от общината. 

 

Виолета Младенова – дарителя не иска да бъде афиширано, просто го подарява. 

 

Росен Огнянов – икономическа комисия отложи разглеждане. Да се представят нещата. 

Предлагам и тази комисия да подкрепи предложението 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 5 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се предложение,  отлагане на обсъждането до изготвяне на правила за харчене 

на средства за нуждите на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема отлагането  

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Информация от Кмета на общината относно: Подготовката и 

провеждането на „Граовски събор Видовден“ 2016г. 

 

Росен Огнянов – икономическа комисия прие информацията без да се внася в ОбС 

 

 Гласува се да се подкрепи предложението и се приеме информацията без да се внася до 

ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Удостояване със 

званиено „Почетен гражданин на град Брезник“ 
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 Гласува се предложението да се внесе в ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Удостояване със 

званиено „Почетен гражданин на град Брезник“  

 

Виолета Младенова – Тъй като се получи предложение от клуба на пенсинера и едно от Иван 

Тинков, аз ги обединих и внесох тази докладна. Разглеждайки докладните икономическа 

комисия излезе с предложение да се изчисти втората докладна и се разделят  предложениеята 

 

Катя Йорданова – предлагам да бъде един почетен гражданин. Олеква званието. 

 Предлагам да отпадне втората докладна и остане само предложението за д-р Димитров. 

 

 Гласува се докладната записка да отпадне от дневния ред на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема. 

 

 

 

      К О М И С И Я: 

 

      1……………………../Йорданка Ушашка/ 

 

      2………………………/Росен Огнянов/ 

 

      3………………………/Катя Йорданова/ 

 

      4................................../Станислав Велков/ 

 

      5................................../Добринка Дойчева/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

       /Л. Любомирова / 

 

    
 


