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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 28.01.2020г от 13,30 часа в заседателната зала на ОбС Брезник 

се провежда заседание на, ПК по здравна и социална политика, култура, 

образование, вероизповедания, младежка      дейност  и  спорт  към ОбС. 

 

Присъстват: Богиня Рабакова, Катя Йорданова, Янка Хранова ,  както и 

Иван Тинков – председател на ОбС 

 

Отсъстват: Мариола Попова и Лина Симеонова 

 

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

Мария Добревска -  зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Милен 

Миленков – юрисконсулт,  Моника Банкова – експерт бюджет и ТРЗ, Емилия 

Свиленова – експерт образование и култура, Десислава Антонова – 

специалист ТСУ и ЕИ, Детелина Виденова  - еколог, 

 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно Проект на бюджет за 2020г на Община 

Брезник и средства от Европейския съюз 
 

2. Докладна записка относно приемане отчетен доклад за дейността на 
МКБППМН през 2019г 

 

3. Докладна записка относно  одобряване на официален печат на 

Община Брезник 

 

4. Докладна записка от Иван Тинков относно предоставяне на помещение 

за безвъзмездно ползване 

 

5. Заявление от Живка  Георгиева относно отпускане на еднократна 

помощ 

 

6. Други 

Иван Тинков – преди откриване на заседанието запознава присъстващите с 

получено писмо от РИОСВ относно тяхно решение. Получена покана от ВиК 
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ООД за общо събрание на 06.02.2020г. Ще бъде изготвена докладна записка 

до сесията на ОбС за упълномощаване на кмета. 

Господин Тинков уведомява за получена подписка относно закупуването на 

сградата на пл. 9-ти септември. 

Заседанието открито от Катя Йорданова – зам.председател на комисията 

По дневния ред: 

 Гласува се предложения дневен ред 

 С 3 гласа „за“ се приема 

     

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на бюджет за 

2020г на Община Брезник и средства от Европейския съюз 
 

Моника Банкова  - експерт бюджет и ТРЗ – Всички справки са пред вас.  
Бюджета е съставен в съответствие със Закона за   бюджета. /обяснява по 

пера/ 
 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 
 С 3 гласа „за“ се допуска 

 
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане отчетен доклад 

за дейността на МКБППМН през 2019г 

 

Емилия Свиленова –  секретар на МКБППМН -  съгласно закона е съставен 

отчетния доклад. Необходимо е да бъде приет от ОбС 

 

Богиня Рабакова – Разбирам, че има отделени пари за видеонаблюдение. 

Ще бъде ли допълнено 

 

Мария Добревска –  председател МКБППМН -  това няма общо с местната 

комисия, но ще се увеличава видеонаблюдението. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 3 гласа „за“ се приема 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  одобряване на официален 

печат на Община Брезник 

Иван Борисов – секретар на общината  

 По принцип от време на време не е лошо да се променя визията на 

печата за да се разграничават отделните периода. Прибавен е герба на 

общината в печата. Ползваме гербов печат на РБ за официални документи. 



3 
 

Този печат за всички останали. От първи януари се ползва новия печат. 

Съгласно ЗМСМА ОбС утвърждава визията на печата, затова още в същия 

месец внасяме докладната. 

 

 Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

 С три гласа „ЗА“ се приема 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков относно 

предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване 

Иван Тинков – Колеги, запознати сте с материалите. Коментирали сме. 

Хората от този център искат да получат две помещения за срок от година и 

половина. Достигна се до извода за предоставяне помещения в бившата 

ПГСС. Желаят да обучават млади хора.  Ще направят ремонт  на 

помещенията. Имам уверение, че след като приключи срока за ползване 

оборудването ще бъде дарено на общината. 

Ще има три работни  места. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт – Да изясним частта за безвъзмездно 

предоставяне. Съгласно закона имаме право да го дадем безвъзмездно с 

квалифицирано мнозинство. Две трети от общия брой съветници – 9 човека. 

До заседанието ще се допълни и квадратурата на помещенията. Срока ще 

бъде две години, защото не може повече от три, нямаме право на 

разпоредителни сделки с въпросната сграда. 

 

Богиня Рабакова – Радвам се, че не Трън, а Брезник е избран за център на 

проекта. 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 3 гласа „ЗА“ се приема 

ПЕТА ТОЧКА: Заявление от Живка  Георгиева относно отпускане на 

еднократна помощ 

Катя Йорданова – тук няма докладна, приложено е медицинско 

удостоверение. Жената не можа да попадне за получаване на енергийни 

помощи.  

 

Мария Добревска – зам.кмет - когато беше болен мъжа й /той почина/ сме 

отпускали еднократна помощ. БЧК също е отпускала парична помощ. 

 

Катя Йорданова – ако сте съгласни да гласуваме 100 лв. 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 3 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се  да бъде изготвена докладна и внесена на сесията с 

предложение за 100лв. 
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 С 3 гласа „за“ се приема 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

 

КАТЯ ЙОРДАНОВА  ........................ 

ЯНКА ХРАНОВА  ........................ 

БОГИНЯ РАБАКОВА  ........................ 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 

 


