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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 25.07.2017г. от 11.00 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 , Иван Борисов – секретар на общината,  Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, 

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Наталия Първанова – експерт образование и 

култура, Лилия Чернева – експерт ЕИ,  

 

Предложен е следния                   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно Приемане на Годишния отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на сметките за средства от ЕС на Община Брезник за 2016г 

2. Докладна записка относно Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община 

Брезник за 2018г. 

3. Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник в Списъка на 

средищните училища за учебната 2017/2018г 

4. Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник в Списъка на 

защитените училища за учебната 2017/2018г 

5. Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" с.Ноевци   в Списъка 

на средищните училища за учебната 2017/2018г. 

6. Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" с.Ноевци   в Списъка 

на защитените училища за учебната 2017/2018г 

7.  Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в сила от 19.05.2015 г. 

8.  Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за управлението на   общинските пътища, приета с Решение №162 от 21.04.2005 г. 

9. Докладна записка относно Преобразуване на общинска Детска градина към ОУ „Христо 

Смирненски“ с. Ноевци във филиал на общинска Детска градина „Брезица“ гр. Брезник 

10.  Други 

 

Виолета Младенова – предлага допълнително постъпила молба от Асенчо Иванов Стоянов за 

отпускане на еднократна помощ 

Заседанието открито от Йорданка Ушашка   - председател на комисията. 

Гласува се предложението да бъде включена молбата към дневния ред на комисията 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълнението 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на Годишния отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС на Община Брезник за 2016г 

http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
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Гласува се допускане на отчета до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска  

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на план за развитие на социалните 

услуги в Община Брезник за 2018г. 

 

Наталия Първанова – експерт образование и ултура -  изготвен е на основание общинската 

стратегия 

Гласува се допускане на плана до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник 

в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018г 

 

Йорданка Ушашка – т. 3,4,5,6 са относно включване на двете училища в общината в списъка за 

средищни и защитени училища. 

Наталия Първанова – експерт образование и култура - промени в законодателството. Миналата 

година влезе в сила Закон за училищно и предучилищно възпитание. Сега през юли излезе 

постановление за определяне на средищни и защитени училища. До миналата учебна година е 

ОУ Васил Левски беше средищно, а ОУ с.Ноевци беше защитено. 

Сега има нови критерии. Двете училища отговарят на тях. Можем да кандидатстваме и за 

защитено средно училище затова сме изготвили тези докладни. След вземане на решение от ОбС  

кмета ще направи предложение но МОН. Списъците за средищни и защитени училища са 

отпаднали. Отново се кандидатства и ще се прави ежегодно. 

 

Станислав Велков – какво означава защитено. 

Наталия Първанова – трябва да има определен брой пътуващи ученици от отдалечени и се 

получават допълнителни средства, които са над бюджета образуван на база единен разходен 

стандарт. 

 

Йорданка Ушашка – закриването на защитените училище е невъзможно. 

 

Мария Добревска – зам.кмет – всяка година се подновява списъка. 

 

Росен Огнянов – има ли причина, поради която могат да откажат. Например Ноевци 

 

Мария Добревска – зам.кмет -  за Ноевци няма опасност. Може да им бъде мотив, че гимназията 

няма да бъде включена защото има едно защитено основно училище. 

 

Йорданка Ушашка – досега гимназията не е била включвана 

 

Мария Добревска –  зам.кмет - то не е и кандидатствано. От друга страна е важно за гимназията 

защото за да можем да кандидатстваме например за саниране трябва да влезем в един друг 

списък. Защитеното училище дава допълнителни точки. 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  ако влезе в списъка за защитени училища ще можем да подготвим и 

да кандидатстваме 
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Йорданка Ушашка – предлагам да гласуваме читирите докладни заедно 

 С 5 гласа „за“ т. 3,4,5,6 се допускат до сесия на ОбС 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. 

Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018г 

С 5 гласа „за“ 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" 

с.Ноевци   в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018г. 

 

С 5 гласа „за“ 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" 

с.Ноевци   в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018г 

 

С 5 гласа „за“ 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в сила от 

19.05.2015 г. 

 

Иван Борисов – секретар на  общината – Тук се включват три докладни. Едната е стояла на сайта 

с нови предложения.  Другата по писмо на прокуратурата внесена от председателя на ОбС. 

Междувременно се извършват промени в административните услуги, което наложи да внеса 

становище за да може да се приеме наведнъж. Ако има нови промени следващ път ще внесем 

нацяло нова наредба. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за управлението на   общинските пътища, приета с Решение №162 от 

21.04.2005 г. 

Виолета Младенова – това е по писмо на окръжна прокуратура. Наредбата е от 2005г. 

Предлагаме премахване на текстове. 

 

Иван Борисов – секретар на  общината - според мен това не е най-правилно. Карат ни да махнем 

законови текстове. Атакуват се ненужно нормативни документи на база неща, които са атакувани 

на други места. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт - до сега предлагаха изменение и ако не се изпълни 

протестираха в съда. Сега направо атакуват в съда и завеждат дела. 

Протеста е свързан с текстове, които са в закона. Според тях не е необходимо да бъдат в 

Наредбата. 

 

Иван Борисов – секретар на общината – за тях не е необходимо, но за хората е необходимо. 

Трябва да търси законите, за да види дали е правилно. 

http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/proekt%20naredba%20patishta%20za%20saita.pdf
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Виолета Младенова – в решението – първа точка ще остане така. Втора точка ще отпадне защото 

е стояла на сайта и ще влезе в сила от 20.08.2017г 

 Гласува се допускане на докладната с направеното предложение 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Преобразуване на общинска Детска градина 

към ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци във филиал на общинска Детска градина 

„Брезица“ гр. Брезник 

 

Станислав Велков – кое налага 

Наталия Първанова – експерт образование и култура - отново Закона за училищното и 

предучилищното образование. Оказа се че детска градина към училище не може да съществува. 

Миналата година остана гратисен период. Имаше няколко такива детски градини в страната. 

Сега вече трябва да се приведе в законов ред. Единствената възможност е да бъде филиал към ДГ 

„Брезица“. Един директор на основно училище не може да сключва договори с персонал на 

детска градина. Става филиал на ДГ „Брезица“. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесията на ОбС 

 С 5 гласа „за“ 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Асенчо Иванов Стоянов за отпускане на еднократна помощ. 

Иван Бъчваров – зам.кмет – нямаме нищо против отпускане на помощ, но само да вметна, че 

миналата година сме подпомагали. Тази година сме отпуснали на внука му. 

 

Катя Йорданова – Проблема не му е от сега. Останалите средства не са много. Не знаем от какви 

средства ще има нужда до края на годината. Да изчакаме с харченето. 

 

Йорданка Ушашка – с неговия проблем, тези пари няма да му подобрят финансовото положение. 

 

Росен Огнянов – предлагам да не я разглеждаме на сесия тази молба. Ако се наложи някаква по-

конкретна процедура /операция или нещо по-конкретно/ тогава да отпускаме. 

 

 Гласува се предложение да не се допуска до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема да не се допуска. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито. 

 

    ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ: 

    1………………………../Йорданка Ушашка/ 

    2………………………./Катя Йорданова/ 

    3………………………./Станислав Велков/ 

    4………………………/ Росен Огнянов/ 

    5………………………/Добринка Дойчева/ 

 

Протоколист: 

 /Л.Любомирова/ 


