
 

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 

№ 14 

Гр.Бреник, 28.11.2017г 

 

 

 Днес 28.11.2017 г. от 16,00 часа  в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда 

извънредно заседание на ОбС.  

Присъстват: Иван Тинков, Йорданка Ушашка, Борислав Стоянов, Добринка Дойчева, Катя 

Йорданова, Росен Огнянов, Виолета Младенова, Станислав Велков, Иван Ставрев 

 

Отсъстват: Янка Хранова, Ваньо Добринов, Десислава Стоилова, Ивелина Крумова 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров  - зам.кмет, Иван Борисов – 

секретар на общината, Милва Огнянова – гл.счетоводител 

 

Предложен е следния дневен ред: 

 

1. Необходимост от представяне на допълнителна информация или разяснения по Заявление № 

BG06RDNP001-19.001-00041/31.08.2017 г., подадено от Сдружение „Местна инициативна 

група Трън, Брезник, Божурище“ на основание чл. 30, ал. 3 от Постановление № 161 на 

Министерския съвет от 2016 г. (изм. и доп. с Постановление № 75 от 13 април 2017 г., посл. 

изм. с Постановление № 174 от 17 август 2017 г.) (ПМС 161/2016 г.) и т. 24 от Насоките за 

определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените 

стратегии за водено от общностите местно развитие за прием 2017 г. 

 

  

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

По дневния ред: 

Виолета Младенова – уведомява за още една постъпила докладна записка със спешен 

характер: 

 

- Докладна записка относно Промяна на приходната част по бюджета на Община 

Брезник за 2017 г. и осигуряване на средства за предоставяне на временни безлихвени 

заеми по проекти от СЕС. 

 

Предлагам да бъде включена в дневния ред. 

 Гласува се включване на втора точка 

 С 9 гласа „за“ се приема 

 

Гласува се целия дневен ред 

 С 9 гласа „за“ е приет следния дневен ред: 

 

1. Необходимост от представяне на допълнителна информация или разяснения по 

Заявление № BG06RDNP001-19.001-00041/31.08.2017 г., подадено от Сдружение 

„Местна инициативна група Трън, Брезник, Божурище“ на основание чл. 30, ал. 3 от 

Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. (изм. и доп. с Постановление 



№ 75 от 13 април 2017 г., посл. изм. с Постановление № 174 от 17 август 2017 г.) (ПМС 

161/2016 г.) и т. 24 от Насоките за определяне на условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение на одобрените стратегии за водено от общностите местно 

развитие за прием 2017 г. 

 

2. Докладна записка относно Промяна на приходната част по бюджета на Община 

Брезник за 2017 г. и осигуряване на средства за предоставяне на временни безлихвени 

заеми по проекти от СЕС. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Относно: Необходимост от представяне на допълнителна информация или 

разяснения по Заявление № BG06RDNP001-19.001-00041/31.08.2017 г., подадено от Сдружение 

„Местна инициативна група Трън, Брезник, Божурище“ на основание чл. 30, ал. 3 от Постановление 

№ 161 на Министерския съвет от 2016 г. (изм. и доп. с Постановление № 75 от 13 април 2017 г., 

посл. изм. с Постановление № 174 от 17 август 2017 г.) (ПМС 161/2016 г.) и т. 24 от Насоките за 

определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за 

водено от общностите местно развитие за прием 2017 г. 

  

Иван Бъчваров – обяснява причините за промяна в решението. Веднъж се упълномощава кмета 

да представлява общината, а след това сме упълномощили г-н Николов да подписва. 

Предлагаме да отпадне т. 6 и упълномощим кмета да подписва споразумението. 

 

Виолета Младенова – нали кмета на водещата община трябваше да подписва. 

 

Иван Бъчваров – договора да подписва. Става дума за споразумението. Там всеки кмет е 

подписал от името на общината    която представлява.         

Виолета Младенова – чете решение № 30, като предлага и изменението. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 9 гласа „за” се прекратяват 

 

 Гласува се проекта за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 9 гласа „за“ ОбС взе 

 

                                                                       РЕШЕНИЕ №  528: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общинският съвет Брзник: 

 

1. Променя точка 5 на  РЕШЕНИЕ № 30 по ПРОТОКОЛ № 3/09.12.2015 г. като допълва 

текста „И дава съгласие в това си качество да подпише Споразумението за 

партньорство за създаване на МИГ".  

 

2. Отменя  точка 6 от РЕШЕНИЕ № 30 по ПРОТОКОЛ № 3/09.12.2015 г.   

 



  

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна на приходната част по бюджета на 

Община Брезник за 2017 г. и осигуряване на средства за предоставяне на временни 

безлихвени заеми по проекти от СЕС. 

 

Милва Огнянова – с Решение № 351 по протокол 1 от 26.01.2017 г. за приемане на 

бюджета за 2017 г. на Община Брезник са одобрени приходи с местен характер в размер на 

1 070 600лв. Към 28.11.2017 г. уточнения план на приходите с местен характер е в размер на 

1 126 460 лв. увеличение с 55 860 лв. от приходи от дарения.  

С докладна записка директора на Домашен социален патронаж и детска млечна кухня ни 

информира, че изпълнението на прихода от дейността им не може да се осъществи и очакват 

неизпълнение от 7 000 лв. в резултат на намалели потребители. Това налага извършване на 

промяна по бюджета им за 2017 г., като се намалят приходите, запазва се размера на разходите 

и се увеличава местната субсидия. 

Също така подадено искане за верификация от 50 517 лв. по проект Проект „Подкрепа за 

предучилищно възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в Община 

Брезник“ се очаква в да постъпи в началото на 2018 г., което затруднява изплащането на 

разходите по проекта от м. септември. Предлагаме да бъдат разплатени всички разходи по 

проекта до края на годината, като осигурим допълнително средства по §76-00 „Временни 

безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) със 

31 000 лв.  

В последния момент преди започване на сесията бях уведомена и за недостиг на средства 

в размер на 4 000 лв. за текуща издръжка - осигуряване закупуването на въглища за зимния 

период и храна на ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци. Предлагам да дофинансираме 

училището с 4 000 лв., като допълним увеличението на прихода с 4 000 лв. 

 Преизпълнението на приходите, може да покрие неизпълнението им, след извършване 

на компенсирана промяна и да се осигурят средства за дофинансиране на текуща издръжка за 

ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци, субсидия за Домашен социален патронаж и детска 

млечна кухня и отпускане на безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз. 

Основно преизпълнението на прихода е данък МПС с 188 хил.лв. и др.приходи. 

Неизпълнението на приходите се дължи на факта, че договор за сеч на дървесина на 

корен -  обект 2 е прекратен във връзка с нежеланието на хората в с.Горна Секирна да 

преминават камионите през селото. На база кореспонденцията договора е прекратен. 

 

 

Виолета Младенова – предлагам да гласуваме първо да прибавим и сумата за с.Ноевци и след 

това да гласуваме цялата докладна 

 

Милва Огнянова – в първа точка на проекта няма да има промяна 

Във втора точка  2. Става 8 хиляди, трета си остава,  добавя  се дофинансиране на ОУ Ноевци 

  

 Гласува се допълнението за ОУ Ноевци 

 С 9 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се цялата докладна с  изменението. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 9 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  529 



 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 и 124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет гр. Брезник 

1. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 

110 000 лв.; 

2. Приема промяна по бюджета за 2017 г. на Община Брезник, както следва: 

 

I МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ 

1.Увеличава приходите с 207 000 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 13-00 „Имуществени и други местни данъци“          196 000 лв. 

§§13-01 данък върху недвижими имоти                 8 000 лв. 

§§13-03 данък върху превозните средства            188 000 лв. 

§ 27-00 „Общински такси“               18 000 лв. 

§§27-10 за технически услуги                18 000 лв. 

§ 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“           - 7 000 лв. 

§§37-02 внесен данък върху приходите от  

стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)            - 7 000 лв. 

 

2.Намалява приходите с 172 000 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 01-03 „Данък върху доходите на физически лица“              3 000 лв. 

§§01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък 

върху таксиметров превоз на пътници                 3 000 лв. 

§ 13-00 „Имуществени и други местни данъци“              5 000 лв. 

§§13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин        5 000 лв. 

§ 27-00 „Общински такси“             163 000 лв. 

§§27-04 за ползване на домашен социален патронаж и  

други общински социални услуги                  7 000 лв. 

§§27-11 за административни услуги                9 000 лв. 

§§36-19 други неданъчни приходи              147 000 лв. 

§41-00 „Приходи от концесии“                 1 000 лв. 

 

3. Увеличава бюджетните взаимоотношения в частта на временни безлихвени заеми с - 

31 000 лв., по параграфи, както следва: 

§76-00 „'Временни безлихвени заеми между  

бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“        - 31 000 лв. 

 

II ДОФИНАНСИРАНЕ 

1. Увеличава разходите с 4 000 лв. разпределени по функции, дейности параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

Функция „Образование“ с 4 000 лв. 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ 



§ 10-00 Издръжка                    4 000 лв. 

§§10-11 храна                    1 300 лв. 

§§ 10-16 вода, горива и енергия                  2 700 лв. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л. Любомирова/     /Виолета Младенова/ 


