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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 

№8 
Гр.Брезник, 24.07.2019г 

  
 

Днес 24.07.2019г от 17,00 часа в заседателната зала на  ОбС Брезник се 
провежда извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват:  Борислав Стоянов, Виолета Младенова, Десислава Стоилова, 
Добринка Дойчева, Иван Ставрев, Иван Тинков, Йорданка Ушашка, Катя 

Йорданова, Росен Огнянов, Станислав Велков, Ваньо Добринов, Ивелина 

Крумова 
Отсъстват: Янка Хранова 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет, 
Мария Добревска – зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, 

Десислава Антонова – гл. специалист ТСУ и ЕИ, Лилия Чернева – мл. експерт 
ЕИ и И, Моника Банкова – ст. експерт Бюджет и ТРЗ, Оля Малинова – директор 

дирекция ОСПО и ХД, Васка Борисова - гл.специалист ТСУ, Любляна Петрова - 
гл.специалист ОМП. 

 
Виолета Младенова – откривам заседанието. Предлагам към предложения 

ви дневен ред да включим още една точка относно включване на СУ „В. 
Левски“ в списъка на защитените училища. 

Който е съгласен с предложението моля да гласува. 
С 12 гласа „за“ се приема докладната записка да се включи в дневния 

ред. 

Гласуваме целия дневния ред с допълнената точка. 
 

1. Докладна записка относно: Постъпило искане от група съветници от 
Общ. Съвет- Брезник за изменение на ПУП, с който улица с ОТ – 1080 да се 

свърже с площадното пространство и се промени част от площадното 
пространство – ПИ №06.286.501.1807 от пешеходна зона на транспортна зона, 

като се осигури връзка с улиците на юг и изток. 
2. Докладна записка относно: Промяна в поименния списък за капиталови 

разходи през 2019 г. 
3. Докладна записка относно: Приемане на План за развитие на социални 

услуги в Община Брезник за 2020 г. 
4. Докладна записка относно: Постъпило заявление вх.№9400-1720 от 

17.07.2019 г. от Мария Михайлова Асенова от гр.Брезник, ул.“Д-р Йордан 
Стефанов“ №4 за изменение на ПУП, с който се променят регулационните 

граници на УПИ V-984, кв.31 по РП на гр.Брезник по имотните граници на ПИ 

№06286.501.984 по КККР на гр.Брезник 
5. Докладна записка относно: Определяне на допълнителни 

възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за 
постигнати резултати за второ тримесечие на 2019 г. 

6. Докладна записка относно: Включване на Средно училище „Васил 
Левски” гр. Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 

2019/2020г. 
 

С 12 гласа „за“ дневния ред се приема.  
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ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпило искане от група 
съветници от Общ. Съвет- Брезник за изменение на ПУП, с който улица с ОТ – 

1080 да се свърже с площадното пространство и се промени част от 
площадното пространство – ПИ № 06.286.501.1807 от пешеходна зона на 

транспортна зона, като се осигури връзка с улиците на юг и изток. 
/Янка Хранова се присъединява към работата на ОбС и присъстващите 

стават 13/ 
Виолета Младенова – имате думата 

Ваньо Добринов – вносителите да кажат 
Иван Ставрев – по-добре от общината да обяснят 
Десислава Стоилова – по стария проект нямаше излаз на площада. 
Росен Огнянов – нашата група предлага ул. „Борис Антов“ да остане 

отворена. Искаме транспортната функция на площада да остане, по 
съществуващия проект площада щеше да стане една улица с отбивка за 

автобус. 
Васка Борисова – по устройствения план е предвидено ул. „Борис Антов“ 

да бъде затворена. Предлага се улицата да остане отворена в сегашния вид. 
Иван Борисов – поясни какво значи „в сегашния вид“. Сега 

съществуващото или по предвидения проект. Доколкото аз знам сегашния 
тротоар се изнася напред на нивото на паметника и се оформя пешеходна 

зона. 
Иван Бъчваров – половината площад си остава, а в останалата част от 

пешеходната зона се оформя със съответните шевици и др. елементи 
Десислава Стоилова – доколкото знам по стария проект плочника се 

съединяваше и улицата нямаше излаз на площада. 

Иван Борисов – да така е, но след обжалване на живущите в блока, 
предвидената улица покрай сградата на общински съвет остана само като 

пешеходна алея в устройствения план. Така улица „Борис Антов“ се превръща 
в тупик. 

 
Виолета Младенова – да гласуваме прекратяване на разискванията. 

 
С 13 гласа „за“ се прекратяват. 

 
Гласува се предложения проект за решение. 

 
С 11 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ /Д. Стоилова и Ст. Велков/ОбС взе 

 
Р E Ш Е Н И Е   №886 

  

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.135, ал.3, във връзка 
с чл.134, ал.1 и 2 от ЗУТ, Общински съвет гр.Брезник дава съгласие, кмета на 

Община Брезник да извърши действията по чл.135, ал.3 от ЗУТ, като издаде 
заповед за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП, с който да се промени 

действащия ПУП в частта от улица с ОТ 48–1080, като се осигури връзката и с 
транспортно достъпната част от площадното пространство. 

 
 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Промяна в поименния списък 
за капиталови разходи през 2019 г. 
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Десислава Антонова – необходимо е да се направят компенсирани 
промени между отделни обекти в поименния списък за капиталови разходи 

през 2019 г. Общата стойност на двата обекта не се променя. Променя се 
източника на финансиране – целева субсидия и собствени средства в рамките 

на 13 000 лв. 
 

Виолета Младенова – да гласуваме предложения проект за решение. 
Чете имената на съветниците. 

 
Гласува се поименно. 

 
С 13 гласа „за“  ОбС взе 

 

Р E Ш Е Н И Е   №887 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в 

поименния списък за капиталови разходи през 2019 г., както следва:  
 

N Обект 
Общо 

Целева субсидия 
РБ 

Целева субсидия РБ 
– преходен остатък 

Чл. 127, ал.1 от 
ЗПФ    (СБС) 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

Разходи, 
които ще 
бъдат 

извършен
и през 

2019г. 

862 888 862 888 569 953 569 953 200 388 200 388 92 547 92 547 

Параграф 

5200: 
Придобив
ане на 

дълготрай
ни 

материал
ни активи 

862 888 862 888 569 953 569 953 200 388 200 388 92 547 92 547 

Функция 
03: 
Образова

ние 

132 500 132 500 130 000 117 000 0 0 2 500 15 500 

5206 

изгражда
не на 

инфрастр
уктурни 
обекти 

132 500 132 500 130 000 117 000 0 0 2 500 15 500 

Обекти 132 500 132 500 130 000 117 000 0 0 2 500 15 500 

Преустрой
ство с 
промяна 

на 
предназн

ачението 
и 

132 500 132 500 130 000 117 000 0 0 2 500 15 500 
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пристройк
а в СУ 

„Васил 
Левски“ в 
гр.Брезни

к 

Функция 

06: 
Жилищно 

строителс
тво, 
благоустр

ойство, 
комуналн

о 
стопанств
о и 

опазване 
на 

околната 
среда 

730 388 730 388 439 953 452 953 200 388 200 388 90 047 77 047 

5206 
изгражда
не на 

инфрастр
уктурни 

обекти 

730 388 730 388 439 953 452 953 200 388 200 388 90 047 77 047 

Обекти 730 388 730 388 439 953 452 953 200 388 200 388 90 047 77 047 

Реконстру
кция  

площад  
9-ти 
септември 

гр. 
Брезник 

730 388 730 388 439 953 452 953 200 388 200 388 90 047 77 047 

 
Промяната засяга обекти на стойност 862 888 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 
 

 
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на План за развитие 

на социални услуги в Община Брезник за 2020 г. 

 
Мария Добревска - такъв план се приема ежегодно. Предвиждаме три 

нови социални услуги, това е заложено и в Стратегията за развитие на 
социалните услуги до 2021 г. 

Виолета Младенова – до какво ниво са стигнали кандидатстваните ЦСРИ и 
ЦОП 

Мария Добревска – зависи от АСП дали имат средства за разкриване на 
нови социални услуги. 

Виолета Младенова – предлагам да разменим основанията за гласуване, 
за вземане на решение, като започнем с чл.21. 

 
С 13 гласа „за“ се прекратяват 
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Гласува се предложения проект за решение. 
 

С 13 гласа „за“  ОбС взе 
 

Р E Ш Е Н И Е   №888 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, чл.17, ал.1, т.7 и от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.19, ал.2 

и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4  от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Брезник 

реши: 
1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Брезник за 

2020 г. 

 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпило заявление 
вх.№9400-1720 от 17.07.2019 г. от Мария Михайлова Асенова от гр.Брезник, 

ул.“Д-р Йордан Стефанов“ №4 за изменение на ПУП, с който се променят 
регулационните граници на УПИ V-984, кв.31 по РП на гр.Брезник по имотните 

граници на ПИ № 06286.501.984 по КККР на гр.Брезник 
 

Васка Борисова - иска се да бъде допуснато изменение на действащия 
ПУП на гр. Брезник – ЦГЧ касаещо границата между УПИ V-984, кв. 31 по РП 

на гр. Брезник и имот, общинска собственост, представляващ пешеходна алея 
(пътека) покрай сградата на Наркооп. 

Десислава Стоилова – по същество улицата не се затваря? 
Росен Огнянов – да не се затваря, остава както е в момента. Изменя се 

регулационния план по имотната граница. 

 
Виолета Младенова – да гласуваме прекратяване на разискванията 

 
С 13 гласа „за“ се прекратяват. 

 
Гласува се предложения проект за решение. 

/Р. Огнянов не гласува поради конфликт на интереси/ 
 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р E Ш Е Н И Е   №889 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.135, ал.3, във връзка 

с чл.134, ал.1 и 2 от ЗУТ, Общинския съвет гр. Брезник дава съгласие, кмета 

на Община Брезник да извърши действията по чл.135, ал.3 от ЗУТ, като 

издаде заповед за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПР, с който да се 

промени дворищно-регулационната граница между УПИ V-984 и ПИ 

№06286.501.983 по имотната граница между двата имота.  

ЧИ на ПУП – РП да се изготви по възлагане от заявителя, на основание 

чл. 124, ал. 5 от ЗУТ. 
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ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне на допълнителни 
възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за 

постигнати резултати за второ тримесечие на 2019 г. 
 

Моника Банкова – съгласно действащата нормативна уредба и 
вътрешните правила за работна заплата, икономията на средствата за заплати 

може да се използва текущо или с натрупване за изплащане на допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати. Формираната икономия е в размер 

на 2 440 лв. и предложението е за определяне на допълнителни 
възнаграждения 

 
Виолета Младенова – да гласуваме предложения проект за решение 

 

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р E Ш Е Н И Е   №890 
 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, 
ал.5 от ПМС№67 от 2010 г., чл.18, ал2 от Вътрешните правила за РЗ в 

Общинска администрация Брезник, Общински съвет гр.Брезник дава съгласие 
за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и 

определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на 
населени места за второ тримесечие на 2019 г., както следва: 

 

Кмет на населено 
място 

Сума 
/лв./ 

1.Кмет на с.Ноевци 100 

2.Кмет на с.Слаковци 100 

3.Кмет на с.Гигинци 100 

4.Кмет на с.Велковци 100 

5.Кмет на с.Д.Секирна 100 

6.Кмет на с.Кошарево 100 

7.Кмет на с.Бегуновци 100 

Обща сума: 700 

 

 
 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Включване на Средно училище 

„Васил Левски” гр. Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 
2019/2020г. 

 
Мария Добревска – този списък се актуализира ежегодно. Средно 

училище „Васил Левски” гр. Брезник е единственото средно училище в 
община Брезник, което отговаря на критериите за защитено училище 

посочени в ПМС № 121 от 23.06.2017 г. Общо 35 ученици пътуват ежедневно 
от селата по маршрут от 41 км в едната посока. Защитените училища 

получават ежегодно допълнително финансиране. 
 

Виолета Младенова – да гласуваме проекта за решение. 
 

С 13 гласа „за“  ОбС взе 
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Р E Ш Е Н И Е   №891 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.4 от Закона 
за предучилищното и училищното образование /ЗПУО и чл.5, ал.1 от ПМС 

№121 от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените 
детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 

допълнително финансиране, Общински съвет гр. Брезник: 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката Средно 
училище „Васил Левски” гр. Брезник да бъде включено в Списъка на 

защитените училища за учебната 2019/2020 година. 
2. Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т.1 от 

настоящото решение да внесе Мотивирано предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване на Средно училище „Васил Левски” 
гр.Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2019/2020 г. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 
Ваньо Добринов – какво се случва с пътя за Трън при ДЗРЧ, той е от 

републиканската пътна мрежа, но ремонта много се проточи, а движението е 
доста натоварено. 

Иван Бъчваров – нямаме информация. 
 

 
 

ПРОТОКОЛИСТ:      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
  

/М.Георгиева/       /Виолета Младенова/ 


