
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  БРЕЗНИК 

О Т Ч Е Т 

За дейността на Общински съвет – Брезник и неговите комисии 

ВНОСИТЕЛ:  Виолета Иванова Младенова – Председател 

на Общински съвет – Брезник 

 

Уважаеми Общински Съветници,  

 

           Предлагам на Вашето внимание отчет за дейността на Общинския 

съвет и неговите комисии. 

           Отчета е изготвен, съгласно  Програмата  за работата на Общински 

съвет през 2018 г., приета с решение №560, по Протокол №1от 25.01.2019г. 

През  периода  ОбС е провел 16 заседания, от които  13 редовни и 3 

извънредни. ПК са провели общо 22 заседания в т. ч. -   Икономическа 

комисия - 12 заседания;   Нормативна уредба – 11 заседания; Социална 

политика - 11 заседания;1 заседание на ПК по предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси към ОбС.и 1 заседание на ПК по 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество към ОбС. Постоянните комисии са провели и 6 съвместни 

заседания.   

По разглежданите  материали  Общински съвет Брезник е взел общо 225 

решения.  

Приетите решения по другите материали представляват вътрешно 

служебни  актове, свързани с организацията и дейността на общински 

съвет и неговите комисии и информативни решения. Обсъжданите въпроси  

и взетите по тях решения са с широк обхват на действие и са взети в 

съответствие на изискванията на чл.21 алинеи 1, 2 и 3. 

Всички актове на общински съвет се съхраняват в деловодството на съвета, 

като съдържанието  на всеки акт се удостоверява с подпис на Председателя 

и полагането на печат на Общински съвет. Приетите от съвета актове 

редовно са изпращани по реда  на ЗМСМА на Кмета на общината и 

Областният управител на област Перник, а във връзка с общия надзор за 

законност по реда  на Закона за съдебна та власт и на Окръжна 



прокуратура – Перник. Актовете се поставят и на сайта на общината в 

раздел ОбС, с което се свеждат до знанието  на жителите на града. 

За провеждането на заседанията своевременно са уведомявани по реда и в 

срок, съгласно Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация общинските съветници,  Кмета и общинската 

администрация, както и чрез информационното табло на Общински съвет. 

 

Някои от решенията на ОбС, по месеци: 

 

м. януари  

Проект на бюджет за 2018г на Община Брезник и средства от ЕС  

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии.  

Програма за работа на ОбС Брезник за  

Приемане на общински план за противодействие на тероризма в Община   

Брезник. 

 

м. февруари 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 

Брезник 

 Кандидатстване в обявен конкурс за финансиране на проекти на тема: 

„Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и 

спортни обекти за хора с увреждания“  

Приемане на Общински план за развитие на младежта в Община Брезник 

за 2018г. 

 

 

 



м. март 

Приемане на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

сметките за средства от ЕС и на чуждите средства на Община Брезник за 

2017г.  

Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Брезник и на търговските дружества "Брезник фарм" ЕООД и 

"Водоснабдяване" ЕООД  

Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019- 2021г на 

Община Брезник в частта за местните дейности. 

Приемане на Отчетен доклад за дейността на местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

през 2017г 

Подкрепа на третото издание на Националната кампания "Великден за 

всеки" по инициатива на омбудсмана на Република България - г-жа Мая 

Манолова  

Прието предложение за поставяне паметна плоча на терен общинска 

собственост 

Изместване на републикански път ІІ-63 от км. 20+630.40 до км. 21+480.00 

по съществуваща улична мрежа в границите на гр.Брезник  

Приемане информация за контрола и санкциите , относно спазване и 

изпълнение на Наредба №1 от РУ на МВР Брезник 

Решения за: 

Кандидатстване с проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция 

на улици "Комсомолец" , "Ясна поляна", "Шейново" в гр.Брезник и улица с 

ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171.173 в с.Ноевци по мярка 7 - 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма 

за развитие на селските райони2014- 2020г.  

Кандидатстване с проектно предложение "Реконструкция на площадно 

пространство и прилежащите терени в централна градска част на 

гр.Брезник по мярка 7 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони" от Програма за развитие на селските райони2014-2020г 



Кандидатстване с проектно предложение "Реконструкция и ремонт на два 

броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в 

УПИ ІХ кв. 26 Брезник област Перник, по мярка 7 "Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г"  

Кандидатстване на Община Брезник с проектно предложение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по инициатива WIFI4EU 

на европейската комисия, финансирана по механизма за свързване на 

Европа – МСЕ - раздел "Телекомуникации" към министерство на 

транспорта и информационните технологии и съобщенията 

Възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска 

собственост при условията и по реда, определени с чл. 27 ал. 1 т.1 от 

наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии 

Финансово подпомагане на пенсионерски клуб "Белите брези" гр.Брезник 

Отпускане на финансови средства за дейността на самодейния театър към 

читалище „Просвещение”. 

Одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане 

на дарение от „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД за безвъзмездно финансиране на 

община Брезник на стойност 50 000лв. 

 

м.април 

Одобрение за Кандидатстване на Община Брезник като Водещ партньор с 

проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни 

предложения на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество БългарияСърбия 2014-2020 по Приоритетна ос 3 Околна 

среда. 

Приемане годишен отчет на Кмета на Община Брезник за изпълнение на 

Програмата за управление на Община Брезник за мандат 20`15-2019г , за 

2017г 

Приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 

2017г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им 



Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г  

Приемане отчет за дейността на читалищата на територията на Община 

Брезник 

Решение относно кандидатстване с проект "Закупуване на оборудване и 

обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Брезник пред фонд 

"Социална закрила към МТСП 

Отпускане на еднократна помощ на ученик от ХІІ клас, випуск 2018 г на 

СУ „Васил Левски” гр.Брезник  

Отпускане на парична помощ на Сдружение – Ловно – рибарско дружество 

„Сокол“ гр. Брезник 

 

м. май 

Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Брезник , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

 

м. юни 

Допълнение на списъка на длъжностните лице за 2018г, които имат право 

на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно  

Решение за дофинансиране на средства по бюджета за 2018г на ОУ 

„Христо Смирненски” с. Ноевци 

Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни. 

 

м.юли 

Продължаване срока на разрешително за водовземане на воден обект- 

публична общинска собственост по реда на Закона за водите на общинска 

фирма „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник 

Приемане План за развитие на социалните услуги в община Брезник за 

2019г.  



Приемане на информация за развитие на туризма и спорта в община 

Брезник  

Приемане отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на 

паметниците на културата  

 

м.август 

Приемани информация за касовото изпълнение на бюджета на сметките за 

средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 

30.06.2018г на Община Брезник 

Промяна на индикативния разчет за средствата за сметките от ЕС за 2018г  

Включване на Средно училище "Васил Левски" град Брезник в Списъка на 

защитените училища за учебната 2018/2019г  

Включване на част от Детска градина "Брезица" с. Ноевци в списъка на 

защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019г  

 Включване на част от Детска градина "Брезица" с. Ноевци в списъка на 

средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019г  

Решение за възлагане на добив на дървесина от горските територии, 

общинска собственост, на основание чл. 12 ал. 1, във връзка с чл. 10 ал. 1 т. 

1 и чл. 15 ал. 3 и 4 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти / 

НУРВИДГТДОСПДНГП/ 

Решение за възлагане на добив на дървесина от горските територии, 

общинска собственост при условията и по реда, определени с чл. 5 27 ал. 1 

т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 

в горските територии 

Приемане План за действие на общински концесии на Община Брезник за 

периода 2018-2020г 

 

 



м. септември 

ОбС  Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост 

на държавата на : 

 - язовир „Конска”, представляващ имот с №000166 по КВС, землището на 

с. Конска, собственост на община Брезник, съгласно АПОС № 149 от 

28.11.2002 г с площ 37.230 дка.; 

 - язовир „Завала”, представляващ имот с №000064 по КВС, землище на с. 

Завала собственост на община Брезник, съгласно АПОС № 57/08.06.1999 г 

с площ от 28.871 дка.  

- язовир „Кошарево”, представляващ имот с №000193 по КВС, землището 

на с. Кошарво, собственост на Община Брезник съгласно АПОС № 

518/19.10.2009 г. с площ от 26.919 дка. 

Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Брезник 

Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021г на 

Община Брезник в частта за местните дейности 

 

м. октомври 

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Брезник /2018-2020г/ 

Актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на 

Община Брезник за 2018г и даване съгласие за продажба на поземлени 

имоти, утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и 

провеждане на търг 

Вземане на решение за  изграждане в гр. Брезник на бюст- паметник на 

Васил Левски 

Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет 

 



м. ноември 

Одобрява окончателния проект на общ  устройствен план на Община 

Брезник 

Приемане на Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник 

за 2019г 

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост за 2018г и решение за обявяване на публичен търг за отдаване 

под наем на обекти - находящи се в сгради публична или частна общинска 

собственост. 

 

м. декември 

Допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци 

Допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и 

цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

Приемане на Наредба за придобиване, претежаване и отглеждане на 

селскостопански животни, червени калифорнийско червеи /ЧКЧ/, охлюви 

и пчелни семейства на територията на Община Брезник 

Актуализация на Общинска програма за управление на дейностите по 

отпадъците на Община Брезник с период на действие 2018-2020г, 

неразделна част от Общинска програма за опазване на околната среда с 

период на действие 2018-2020г 

Кандидатстване с проект за финансиране по проект "Красива България" с 

проектно предложение "Преустройство с промяна на предназначението и 

пристройка към част от СУ "Васил Левски" гр.Брезник, ПИ 06286.501.426 

гр.Брезник, Община Брезник. 

Участие и членство на Община Брезник в организация за управление на 

Софийски туристически район 

Проект 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 



Разкриване на нова социална услуга "Център за обществена подкрепа" 

/ЦОП/ в Община Брезник 

 

Други: 

Утвърждаване на пазарни оценки и сключване на договор за продажба на 

имоти,  върху които е построена сграда с отстъпено право на строеж.  

Утвърждаване на оценка за продажба на поземлени имоти  и провеждане 

на търг.  

Утвърждаване на оценки  за продажба на придаваеми  имоти   

Решения за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти-

общинска собственост и земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ  

Даване съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник и „ВиК“ ООД- 

Перник. 

 

 

Уважаеми съветници, 

В изпълнение на предоставените ми правомощия визирани в чл.25 от 

ЗМСМА, като Председател на Общински съвет – Брезник изпълнявах 

стриктно задълженията си. Сериозно внимание отделях при подготовката 

на заседанията на Общински съвет и неговите комисии в резултат, на което 

нямаме  провалени заседания на ОбС и ПК. Материалите, които 

разглеждахме бяха комплектовани сравнително добре с допълваща 

информация, необходима за вземане на правилни решения. Спазвах 

изискванията на закона за своевременното изпращане на поканите, 

комплектовани с всички материали за заседанията на ОбС. Провеждах 

индивидуални консултации, когато се налагаше с отговорниците  на 

представените политически групи и с председателите на ПК. Стремях се да 

ръководя заседанията на ОбС в духа на Закона и Правилника, с цел 

преминаването им в работна обстановка. Координирах работата на 

постоянните комисии и присъствах лично на техните заседания.   Стремях 



се по време на заседанията и извън тях да проявявам уважение и разбиране 

към органа на  Изпълнителната власт в общината – Кмета в лицето на г-н 

Васил Узунов. Отговорно заявявам, че единствената ми цел е ОбС да 

работи позитивно и ползотворно в интерес на жителите на общината  и с 

нашите решения да даваме простор  за успешна работа на общинската 

администрация. През отчетният период съм взела участие в  Общото 

събрание  на НСОРБ, както и в Общото събрание на НАПОС, проведено в 

Пловдив.  

С настоящият отчет Ви представих в общи линии дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и на мен в качеството ми на Председател на 

ОбС. Искрено се надявам и занапред да продължим да работим отговорно 

и законосъобразно, без политическа конфронтация в дух на толерантност, 

търпимост и разбирателство, за да даваме съществен принос за ефективно 

управление на общината, за подобряване живота на жителите на общината 

и превръщането на община Брезник в просперираща  европейска община.  

 

Предлагам на ОбС на основание чл. 21, ал. ,1 т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА да 

вземе следното: 

Решение: 

1.    Приема Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии и. 

                               

Отчета приет с решение № 784 по протокол № 1 от заседание на ОбС, 

проведоно на 30.01.2019г 

     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:   

                                                                                             Виолета Младенова 

 

 

 

 

 



 

 

 


