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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 

От съвместно заседание на ПК към ОбС Брезник – 28.01.2019г 

 

 Днес 28.01.2019г от 10,30 часа в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда 

съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. 

Присъстват: Иван Ставрев, Ваньо Добринов, Борислав Стоянов, Добринка Дойчева, Катя 

Йорданова, Росен Огнянов, Станислав Велков, Десислава Стоилова, Йорданка Ушашка, Ивелина 

Крумова, Иван Тинков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Отсъства Янка Хранова 

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

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

Малинова – директор на дирекция ОСПО, Иванка Михайлова – специалист селско и горско 

стопанство, Моника Банкова – специалист бюджет и ТРЗ,  Иван Ковачев – директор на дирекция 

ТСУ, Лилия Чернева и Детелина Виденова – специалисти ЕИ,  Емилия Свиленова – мл.експерт 

образование и култура, Богомил Илков – специалист ТСУ. Моника Неделкова – специалист МДТ 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

1. Докладна записка относно проект на бюджет за 2019г на Община Брезник и средства от 

Европейския съюз 

2. Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и на 

кметовете на кметства в Община Брезник 

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за 

определяне размера на местните данъци 

4. Докладна записка относно проект на Наредба за определяне на местните такси и цени на 

услуги съгласно ЗМДТ 

5. Докладна записка относно одобряване на проект за обект : ПУП-ПП за трасе и сервитут за 

изграждане на линеен обект "Подземен провод на електронно съобщителна мрежа от ПИ 

№ 06286.29.40 по КККР на гр. Брезник до УПИ І-73.1, 73.5 квл.129 по РП на гр.-Брезник 

за осигуряване на съобщителни връзки до производствената площадка за търсене, 

проучване и добиване на подземни богатства от "ТРЕЙС РИСОРЗИС" ЕООД, 

концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр-Брезник 

6. Докладна записка относно Искане за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за обект: 

"Фотоволтаична централа" в ПИ № 06286.74.31 по КККР на гр.-Брезник, намиращ се в 

местността "Дълбоки дол", вх.№ 2600-62 от 06.12.2018г от "ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС" ЕООД 
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7. Докладна записка относно принудително отчуждаване на части от имоти пл. № 188, 

находящ се в с.Банище 

8. Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2019г 

9. Докладна записка относно определяне на границите на зоните в съответствие действащия 

ПУП на гр.Брезник 

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в 

с.Непразнен.и и сключване на договор за продажба 

11. Докладна записка относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Брезник 

12. Докладна записка относно вземане на решение за приемане на списъка с пасища, мери и 

ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, утвърждаване на наемни цени за пасища, мери и ливади и правила за ползване на 

територията на Община Брезник 

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Котев Лазаров 

14. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на 

обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на 

територията на Община Брезник 

15. Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии.  

16.  Програма за работа на ОбС Брезник за 2019г 

17. Други 

 

Виолета Младенова – председател на ОбС, пожелава ползотворна работа на ОбС и комисиите 

през 2019г. Уведомява за допълнително постъпили  материали:      

- Докладна записка относно общо събрание на Асоциацията по ВиК 

- Докладна записка относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - компонент 2" по Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020г 

- Молба за отпускане на финансова помощ от Маруся Неделкова 

Виолета Младенова – има предоставени документи от Маруся. Знаете че тя се възстановява от 

тежко заболяване. 

Ваньо Добринов – материалите от асоциацията по Ви К може ли да видим? 
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Виолета Младенова – да, сега дойдоха на хартиен и магнитен носител. Знаете, че винаги пишем 

че не сме съгласни с увеличаване на водата, но никой не взема под внимание това. 

Виолета Младенова предлага съвместното заседание да се води от Росен Огнянов 

 С 11 гласа „за“ се приема 

Съвместното заседание се председателства от Росен Огнянов – председател на икономическа 

комисия 

Росен Огнянов – откривам съвместното заседание. Да гласуваме дневния ред. 

 Гласува се допълнително предложените докладни да се включат в дневния ред на 

заседанието 

 С 11 гласа „за“ се допълва дневния ред с допълнително постъпилите материали 

 Гласува се целия дневен ред с допълненията 

 С 11 гласа „за“ дневния ред е приет 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на бюджет за 2019г на Община Брезник 

и средства от Европейския съюз 

Моника Банкова – специалист бюджета и ТРЗ -  за 2019г бюджета е 6 919 955 лв. /Чете 

сформирания  проект за бюджет/. 

Станислав Велков – какво включва Отбрана и сигурност? 

Моника Банкова – за оператор на язовирните стени, за почистване на речните корита, за 

извеждане от експлоатация на язовир Брезник. 

Росен Огнянов – средствата за ОСК – за всички клубове ли става дума 

Моника Банкова – за всички  

Десислава Стоилова – какво включват други дейности по опазване на околната среда и други 

дейности по културата. По ремонт на уличните мрежи – за кои улици става въпрос. Да се знае 

предварително кое ще се ремонтира. Знае се, че винаги изниква нещо, но да знаем 

предварително. 

Моника Банкова – други дейности за култура са за паметника на Васил Левски. За околната среда 

– предвижда се ако изникне някакъв разход. 

Десислава Стоилова – да разбираме, че ако изникне някое нерегламентирано сметище например 

Моника Банкова – да 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ -  от няколко години не се занимаваме с 

кърпежи и като правим някоя улица, я правим цялостно. Ще се направи преглед и най-

належащите  улици ще се ремонтират.  
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Десислава Стоилова – миналата година кои улици бяха ремонтирани. 

Иван Бъчваров –  зам.кмет - „Елена Георгиева“, „Строител“, „Гребен“ и други 

Иван Ковачев – ще подадем имената на улиците и разходите. В Садовик също има ремонтирана 

улица. 

Десислава Стоилова – след като вие не посочвате кои улици, може би съветниците могат да 

предлагат. 

Ваньо Добринов – до сесията да се подготвим с предложение за улиците. 

Иван Бъчваров –  зам.кмет - Според мен е по-добре да не се посочват сега, защото ако изникне 

някоя спешна улица няма да бъде изпълнено решението на ОбС. 

Иван Ставрев -  по приложение № 9 – обезщетения и помощи за домакинства 15х.лв. – 3х.лв. за 

отпускане на средства от комисия, назначена от кмета. От ОбС 4х.лв. – предлагам да са еднакви 

сумите по 4х.лв. – сумата да стане 16х.лв. като 1000лв. се вземат от резерва. 

Росен Огнянов – да ги вземем от издръжката на ОбС. 

Моника Банкова – ако се наложи с решение на ОбС може да се прехвърли по всяко време. 

Мария Добревска – зам.кмет – През 2018г с 3х„лв. се справихме. Ако има недостиг и крайно 

нуждаещи се хора може да се прехвърлят средствата. 

Иван Ставрев – оттеглям предложението си. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

ВТОРА ТОЧКА: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на 

Община Брезник и на кметовете на кметства в Община Брезник 

Моника Банкова – специалист ТРЗ и бюджет -  ние сме дали предложение. Има 

постановление.Отпаднаха минималната и максималната граница за заплати и се замени с израза 

заплата на министър. Даваме предложение за размера на заплатите. Съобразили сме фонда. 

Кметовете получават и 1% за трудов стаж. Да се запише към проекта за решение като т.3. 

Десислава Стоилова – кои сме ние да признаваме стаж за сходна дейност. Аз предлагам за целия 

трудов стаж на кмета да признаем. 

Моника Банкова – това е предложението. 

Виолета Младенова – ние се явяваме като работодатели. Звънях и в НСОРБ и МС – ние трябва да 

определим.  
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Ваньо Добринов – имам предложение за възнаграждението на кмета на с.Ноевци. Не е 

справедливо да се приравнява с кмета на Бегуновци. Предлагам на кмета на с.Ноевци да се 

увеличи макар и със 100лв. 

Моника Банкова – Средствата са разчетени. 

Иван Борисов – секретар на общината - изходено е от логиката , че в Ноевци има двама човека в 

кметството. 

Ваньо Добринов – все пак там има и училище, много неща са по-различни. Това ще бъде и 

уважение към селото и удовлетворение за кмета на Ноевци. Предлагам със 100 лв. да се увеличи.  

Росен Огнянов – дайте предложение от къде да се вземат средствата. 

Иван Борисов – секретар на общината  - сумите не са случайни. Не случайно завършват  и на 5. 

ПМС излезе на 10, другото на 14.01. Сумите са такива, за да се направи разлика между най-

високата заплата на кметски наместник и тази на кмет. Задължително 20% разлика. Надолу не 

можем да връщаме. Повече кметски наместници са на минималната заплата. Не може да се 

свалят. Ако се увеличи на кмета на Ноевци трябва да се каже от къде да се вземат средствата. 

Ваньо Добринов – предлагам от издръжката на ОбС. Да се увеличи със 100лв. заплатата на кмета 

на с.Ноевци.  

Иван Ставрев – винаги е имало разлика между заплатите на с.Ноевци и другите кметове. 

Виолета Младенова – преходния остатък от бюджета на ОбС от миналата година е 8000лв. 

Моника Банкова – предлагам да не променяме проекта. Да не нарушим фонда за работна заплата. 

Ваньо Добринов – аз си държа на предложението. Не може да се сравнява Ноевци с Бегуновци. 

Колегите ще кажат. Събрали сме се да даваме предложения. Не може само да гласуваме, каквото 

вие предложите. Предлагам от 765 да стане 865 лв. Средствата да бъдат взети от издръжката на 

ОбС. 

Мария Добревска – зам.кмет – за кмета на Секирна – колко махали и площ и без помощник. 

 

 Гласува се предложението на Ваньо Добринов – 865 лв. заплата на кмета на с-Ноевци 

 С 8 гласа „за“ и 2 въздържали се /Иван Тинков не гласува поради конфликт на интереси/ 

предложението се приема. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват  

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 
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ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и 

изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  това са предложенията, които стояха на сайта на общината. Сега 

трябва да се приемат. 

Виолета Младенова – Трябва да излезем с някакво решение или предложение до МС за 

изваждане на Брезник от списъка на курортните градове. 

Ваньо Добринов – Тази наредба трябва да бъде приета. Хубаво е да се изготви докладна и да се 

вземе решение за изваждане на територията от списъка. 

Иван Борисов – секретар на общината - темата за категоризиране на общината. Трета спрямо 

четвърта е два пъти увеличени данъци. Промяната става със заповед на регионални министър. В 

неофициална част на държавен вестник през август е публикувана заповедта. 

Виолета Младенова – да разбирам ли, че трябва да излезем с предложение до МРРБ за промяна 

категорията на населеното място. Предлагам комисията по нормативна уредба и юриста на 

общината да подготвят необходимите материали, да се внесат на сесията към т.други 

 Гласува се предложението 

 С 9 гласа „за“, 1 против – се приема 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на Наредба за определяне на 

местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ 

Иван Борисов – секретар на общината – предложен е вариант, който да разгледате, да бъде 

пуснат на сайта за обсъждане и на следваща сесия да се приеме окончателно. Какво налага? Това 

е продължение на решение на МС. Извършва се реформа на услугите. Предложи се да бъдат 

закрити една част от услугите. В крайна сметка ако погледнете на нашия сайт или на друга 

община 23 услуги вече са закрити, но в Наредбата за цените те стоят. Не може да се премахната 

таксите без решение на ОбС. Има седем нови услуги, за които предлагаме нови цени. Досега не 

ги е имало. Всички останали цени са запазени каквито бяха досега. Единствено Наредбата е 

пренаредена по новите шифри. Това е най-уязвимата наредба за всички администрации. Досега 

винаги са взимани долните граници на цените. Приемани са от хората. Ще имаме загуби в 

бюджета от премахването на цените на услугите. Ще трябва да компенсираме с други 

организационни действия. Изчистени са някои неща. Например таксата за кучетата – два закона 

казват, че се плаща такса. Оставили сме я. 
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Ваньо Добринов – на стр. 7  - от името на БСП предлагаме – чл. 18 ал.2 освобождава се от 

такса….., предлагаме да отпадне -  Тези които правят подобрения, представят документи и ги 

освобождава от такса. Кой каквото иска да прави, но администрацията да получава наема си. 

Ал.1 – зона 1 от 30 - 35, от 20-25ст. – по 5 ст.на кв.м. 

Чл. 20 – места за панорами, стрелбища – от 40 – 50 ст. 

Чл. 23 – детски градини – от 30,00 да стане 25,00 лв. 

Иван Борисов – средствата са разчетени в бюджета. 

Ваньо Добриново – продължаваме -  стр.9 – чл. 58 – удостоверение за търпимост от 200 лв. да 

стане 50лв. за жил. сгради , за стопански от 50-15лв. 

Чл.64  - поправка... - от 50 да стане 10лв. Не се знае на кого е грешката. 

Чл.. 102 – предлагаме 20 лв., за таксиметров превоз – предлагам 20лв. 

Чл. 111 – предлагаме 20 лв. 

Чл. 128 – 3 лв. предлагаме – без такса. 

Чл. 131- Над 4 листа – от 10 да стане 5 лв. 

Чл. 134 -  16 лв.  

Чл. 136 – препис – от 6 лв. предлагаме без такса. 

Чл. 149 – от 6 лв. – без такса 

Чл. 162 – комплектоване на документи …. От 10 да стане 5 лв. 

Чл. 178 – услуга 2131 от 8 лв. да стане 0. 

Иван Бъчваров –  зам-кмет - тези документи, на които вие слагате 0 лв. трябват за други 

институции. 

Иван Борисов – секретар на общината -  знаете ли как се проверяват тези факти. Всички служби 

са ангажирани. 

Росен Огнянов – това предложение вие в писмен вид ли ще го отправите. Да се качи на сайта. 

Всеки да го погледне и когато дойде време ще се разгледа отново в комисии. 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  когато коментирахте данъците на автомобилите, казахте, че в 

общината ще има приходи. Вие намалявате приходите. Най-масовите услуги вие намалявате 

таксите. 

Росен Огнянов – предлагам всички средства от това, което се предлага да бъде без такса да бъде 

компенсирано от фонд работна заплата на съветниците.  

Мария Добревска –  зам.кмет - на всичко е направен анализ и средствата са разчетени 
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Росен Огнянов – това са предложения, които тепърва ще се гледат. Господин Добринов да ги 

внесе официално в писмен вид. 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект : ПУП-ПП за 

трасе и сервитут за изграждане на линеен обект "Подземен провод на електронно 

съобщителна мрежа от ПИ № 06286.29.40 по КККР на гр. Брезник до УПИ І-73.1, 73.5 

квл.129 по РП на гр.-Брезник за осигуряване на съобщителни връзки до производствената 

площадка за търсене, проучване и добиване на подземни богатства от "ТРЕЙС 

РИСОРЗИС" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр-

Брезник 

Богомил Илков – специалист ТСУ – С решение на ОбС е дадено разрешение за изготвяне на 

ПУП. Изготвен е. Внесен за процедиране. Обявен в държавен вестник. 

Росен Огнянов – ако няма въпроси да гласуваме допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Искане за изработване на проект за ПУП-ПРЗ 

за обект: "Фотоволтаична централа" в ПИ № 06286.74.31 по КККР на гр.-Брезник, 

намиращ се в местността "Дълбоки дол", вх.№ 2600-62 от 06.12.2018г от "ЕНЕРДЖИ БУЛ 

ЛЕС" ЕООД 

Богомил Илков – специалист ТСУ – Внесено е искане за разрешаване изработване проект за 

фотоволтаична централа. Минато е през процедурата. В южна посока след пътя за сметището. 

Станислав Велков  – с каква мощност 

Богомил Илков – показва папка с преписката 

 Гласува се докладната да бъде внесена на сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно принудително отчуждаване на части от имоти 

пл. № 188, находящ се в с.Банище 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – Има постъпили докладни записки от 

км.наместник с.Банище и управител на ВиК – няма достъп до водопровода. Процедура по 
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отчуждаване. Поканени са собствениците на имотите. Отказали са да получат писмата си. Трябва 

процедура по принудително отчуждаване. 

Милен Миленков – юрисконсулт – след решението на ОбС кмета ще издаде заповед. Ще бъде 

качена на сайта на общината и в кметството. Ако не бъде оспорено ще бъде придобит имота, ако 

се оспори ще трябва да се извърви административната процедура. Допустимо е за обществена 

нужда. 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – знаете, че всяка година се приема такава 

програма. Отворена е и винаги може да бъде добавян обект. 

Десислава Стоилова – кои се тези допълнителни имоти за продажба по ЗОС. 

Оля Малинова – това са имоти при бившия хлебозавод. 

Десислава Стоилова – във връзка със списъка на имотите под наем, ако може по-подробно да се 

изписва, например част от тротоар за изграждане на временен обект. Да се опише подробно за 

къде става въпрос. Част от терен 8.8.3 кв. 43“б“ – къде е това. Да има ориентир – улица например 

или обект в близост. По отношение петно на пазара -  петно за тото – нещата са се променили. 

Функцията тото също. Не е ли по-удачно петното да е петно. Да не се конкретизира дейността. 

Оля Малинова -  Ще го коригираме 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на границите на зоните в 

съответствие действащия ПУП на гр.Брезник 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – Има заповед от 1992г с която са определени 

зоните на град Брезник. Въз основа на Наредба която отдавна е отпаднала. Не са се променили 

зоните. Има само добавени обособени квартали, в същите зони. Предлагаме да се актуализира 

заповедта за определяне на зоните. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 



10 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

поземлен имот в с.Непразнен.и и сключване на договор за продажба 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – с ваше решение е взето решение за продажба на 

имота. Оказа се, че собственика притежава още един документ за собственост и имота не е с 

такъв размер. Налага се ново решение за определяне на придаваемия имот. 

Гласува се докладната да бъде внесена на сесия на ОбС 

С 11 гласа „За“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Брезник 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – Това което сме променили в наредбата е 

базисните цени да бъдат променяни ежегодно с процент на инфлация, обявен от НСИ. Получават 

се аномалии. Старите договори се актуализират с процента на инфлация.  

Гласува се да бъде допусната докладната до сесия на ОбС 

С 11 гласа „За“ се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за приемане на 

списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, утвърждаване на наемни цени за пасища, мери и 

ливади и правила за ползване на територията на Община Брезник 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  Не се предлага увеличение на 

цените. Общинските съвети трябва да  приемат списък със свободните места и да бъдат обявени. 

Списъка е по землища. Миналата година имаше сключени договори за 3300дка. Всички 

собственици на пасищни животни трябва да подадат заявления ако желаят да ползват пасища. 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Георги 

Котев Лазаров 
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Иванка Михайлова – има подадено искане. Всички документи са налични. Наследниците имат 

право на възстановяване. Извършено е заснемане. 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за 

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

на движението на територията на Община Брезник 

Иван Тинков – беше приет проекта. Сега след като промените стояха на сайта трябва да ги 

утвърдим. 

Виолета Младенова -  изпратили сме писмо до прокуратурата за извършеното. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите 

комисии.  

Виолета Младенова – колеги моля да бъде коригирано мястото за провеждане на общото 

събрание – написала съм Кюстендил . Проведено е в Пловдив. 

Иван Ставрев – по отношение на комисиите – не са 22 , а 40 заседания. 

Виолета Младенова – старала съм се да има положителен характер отчета. Не осъществихме 

посещенията в селата. Нямаме заведени дела. Стремяли сме се да отстраняваме нередностите 

навреме. 

Гласува се отчета да бъде внесен на сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Програма за работа на ОбС Брезник за 2019г 

Виолета Младенова – непосредствено след отчета, следва и програмата. Тя е с отворен характер. 

Предлагам заседанията на ОбС да се провеждат всеки предпоследен четвъртък от месеца. 

Програмата съм изготвила до м.септември. Включила съм и м.август. Предполагам че много от 

нас ще участват в предизборна кампания. Ако се наложи през м.октомври ще бъде свикан ОбС. 

Ваньо Добринов – предлагам към отчета през м.май на търговските дружества да бъде включен и 

отчет за първо тримесечие на 2019г. 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 
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С 11 гласа „за“ се допуска 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно общо събрание на Асоциацията по 

ВиК 

Виолета Младенова – онзи ден дойде покана за провеждане на общото събрание. Материалите са 

тук. Ще ви ги изпратя на ел.пощи да се запознаете. Изготвила съм докладната, защото до тогава 

няма да има друго заседание на ОбС. 

Гласува се докладната записка да се разгледа от ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 2" по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г 

Мария Добревска –  зам.кмет - това е изцяло нова процедура. Срока е до 28.02. Изисква се 

решение на ОбС. Спуснати са ни показатели за тази патронажна грижа – 39 броя. В зависимост 

от бюджета ще преценим колко домашни помощници да включим. Задължително е да се включи 

медицинско лице. Миналата седмица бяхме на информационна среща. Чакаме подробни 

указания за разработване на бюджета и как да определим броя на персонала. Едногодишен е 

проекта. Годината  ще започне да тече от тогава, когато на първото  обслужвано лице се отиде в 

дома. Целевите групи ще бъдат хора с трайни увреждания. Все още не е гласуван Закона за 

социалните услуги. В сега обслужваните потребители с чужда помощ ще отпаднат.

 Максимум 2 часа на потребител. В момента обслужваме и възрастни , самотни хора които 

нямат телкови решения. Изключени са населени места с под 10 души население. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба за отпускане на финансова помощ от Маруся 

Неделкова 

Виолета Младенова  - колеги, в петък след обяд постъпи докладната. Нямаме бюджет. 

Иван Ставрев – тя е млад човек, бивш съветник. Предлагам да опуснем 1500лв. 

Росен Огнянов – тя е писала 1500 лв. , но ОбС може ли да опусне толкова. 
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Виолета Младенова – доста голяма е наистина сумата. В началото сме на финансовата година. 

Предлагам да отпуснем от     ОбС 500 лв. и по 40 лв. да съберем помежду си. 

Десислава Стоилова – предлагам 1000 лв. от ОбС и да съберем останалите 

 Гласува се предложението на Иван Ставрев – 1500 лв. от ОбС 

С 2 гласа „за“, против 2, въздържали се 6 – не се приема /Ваньо Добринов извън залата/ 

 Гласува се предложението на Виолета Младенова – 500 лв. от ОбС и по 40 лв. от 

съветниците 

 С  4 гласа „за“, 3 против,  3 въздържали се – не се приема 

 Гласува се предложението на Д.Стоилова – 1000 лв. от ОбС и останалите да бъдат събрани 

 С 5 гласа „за“ , въздържали се – 5 -  не се приема 

Виолета Младенова – предлагам социална комисия да изготви докладна бед посочена сума и да 

решим на сесията. 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 
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