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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 8 

Гр. Брезник, 25.09.2015г 

 

 Днес 25.09.2015г от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник  се 

провежда заседание на ОбС Брезник. 

 От всичко 13 избрани съветника присъстват 8. Отсъстват: Димитър Димитров, Васко 

Попов, Ваня Василева, Десислава Христова, Людмила Аначкова. 

 Материалите са раздадени предварително на съветниците. Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

1. Докладна записка относно приемане на общинска програма за управление нна дейностите 

по отпадъците на Община Брезник с период нра действие 2014-2020 г, неразделна част от 

Общинска програма за опазване на околната среда с период на действие 2014-2020г. 

2. Докладна записка относно разрешение за една смесена група в ЦДГ към ОУ „Христо 

Смирненски” с.Ноевци за убебната 2015-2016г 

3. Докладна записка относно изключения от минималния  брой на учениците в паралелките 

на СОУ „Васил Левски” град Брезник за учебната 2015/20`16г. 

4. Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелка на 

ПГСС „Никола Вапцаров” град Брезник за учебната 2015-2016г 

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

с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин Иванчов Стоилков 

6. Докладна записка относно  даване съгласие за продажба на имот, утвърждаване на 

пазарната му оценка и насрочване на явен  търг. 

7. Докладна записка от кмета на община Брезник относно избирането на временно  

изпълняващ длъжността кмет на Община Брезник 

8. Докладна записка относно  избирането на ВрИД кмет на кметство Ноевци 

9. Други 

 

 Заседанието открито от Ваньо Добринов – председател на ОбС. 

   По дневния ред: 

Ваньо Добринов уведомява за допълнително постъпили докладни, които са разгледани на 

съвместно заседание на постояните комисии, както следва:              

- Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Долнни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици – Костадинка 

Алексиева Паунова 
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- Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник  за 2015г 

- Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2015г. към 18.09.2015г. 

- Докладна записка относно обявяване за неучебен и неприсъствен ден на общинските  

предприятия и учебни заведения Петков ден  

Ваньо Добринов предлага да бъдат включени към дневния ред още:  

- Докладна записка от председателя на ОбС Брезник относно отпускане на средства за 

коктейл.         

- Молба от пенсионерски клуб за отпускане на финансови средства 

- Молба за отпускане нна финансови средства на Капка Вълчанова 

Иван Ставрев – предлагам да включим и молбата на Елка Кръстева за отпускане на 

финансова помощ. 

Ваньо Добринов  уведомява за получена молба от Виолета Младенова – координатор 

на ГЕРБ относно видеонаблюдение, като предлага същата да бъде включена в дневния 

ред на заседанието. 

Дневния ред е подложен на гласуване, заедно с направените допълнения. 

С 8 гласа „за” е приет следния 

Д Н Е В Е Н          Р Е Д: 

1.  Докладна записка относно приемане на общинска програма за управление нна дейностите 

по отпадъците на Община Брезник с период нра действие 2014-2020 г, неразделна част от 

Общинска програма за опазване на околната среда с период на действие 2014-2020г. 

2. Докладна записка относно разрешение за една смесена група в ЦДГ към ОУ „Христо 

Смирненски” с.Ноевци за убебната 2015-2016г 

3. Докладна записка относно изключения от минималния  брой на учениците в паралелките 

на СОУ „Васил Левски” град Брезник за учебната 2015/20`16г. 

4. Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелка на 

ПГСС „Никола Вапцаров” град Брезник за учебната 2015-2016г 

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

с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин Иванчов Стоилков 

6. Докладна записка относно  даване съгласие за продажба на имот, утвърждаване на 

пазарната му оценка и насрочване на явен  търг. 

7. Докладна записка от кмета на община Брезник относно избирането на временно  

изпълняващ длъжността кмет на Община Брезник 

8. Докладна записка относно  избирането на ВрИД кмет на кметство Ноевци 

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

с.Долнни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици – Костадинка 

Алексиева Паунова 

10. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник  за 2015г 
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11. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2015г. 

към 18.09.2015г. 

12. Докладна записка относно обявяване за неучебен и неприсъствен ден на общинските  

предприятия и учебни заведения Петков ден  

13. Докладна записка от председателя на ОбС Брезник относно отпускане на средства за 

коктейл.      

14. Молба от  Клуб на пенсионера „Белите брези” град Брезник за отпускане на финансови 

средства. 

15. Молба за от пускане на финансова помощ на Капка Вълчанова 

16. Молба  за отпускане на финансова  помощ  от Елисавета Йорданова Кръстева       

17. Молба от Виолета Младенова – координатор на ГЕРБ, Брезник относно видеонаблюдение        

 За разглеждане на предварително постъпилите материали е проведено съвместно 

заседание на постоянните комисии към ОбС. От името на комисиите ще докладва Виолета 

Борисова – председател на социална комисия. 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане на общинска програма за 

управление на дейностите по отпадъците на Община Брезник с период на действие 2014-

2020 г, неразделна част от Общинска програма за опазване на околната среда с период на 

действие 2014-2020г. 

Виолета Борисова – комииите разгледаха докладната и я допускат до ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  858 

 На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52 ал. 1 и ал. 2 от ЗУО и чл. 79 ал. 1 и ал. 2 от 

ЗООС, Общинският съвет Брезник приема Общинска програма за управление на дейностите по 

отпадъците на Община Брезник с период на действие 2014-2020г, неразделна част от Общинска 

програма за опазване на околната среда с период на действие 2014-2020г. 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за една смесена група в ЦДГ към 

ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци за убебната 2015-2016г. 

Виолета Борисова – комисиите разгледаха и приемат докладната 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е   №  859 



4 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2 ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000г 

за  определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в 

групите на училищата, детските градини и обслужващи звена на МОн, Общинският съвет 

Брезник  утвърждава една група с 16 деца в ЦДГ към ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци, 

Община Брезник за учебната 2015/2016год. 

  

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изключения от минималния  брой на 

учениците в паралелките на СОУ „Васил Левски” град Брезник за учебната 2015/2016г. 

Виолета Борисова – комисиите разгледаха и приемат докладната. Ясно е, че децата намаляват. 

Има непрекъснато движение на учениците. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е   №  860 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 4 и ал. 7 от 

Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата 

в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински 

съвет Брезник:  

Утвърждава  10 (десет) самостоятелни   паралелки на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник за 

учебната 2015/2016 година,   с  не по-малко    от    10 ученици, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 от 

Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва: 

- в начален етап на образование – 4 (четири) маломерни паралелки: 

o ІІ а клас – 15 ученици; 

o ІІ б клас – 15 ученици; 

o ІV а  клас – 15 ученици; 

o ІV б  клас – 13 ученици;  

      - в прогимназиален етап на образование - 4 (четири) маломерни паралелки: 

o V а  клас – 16 ученици,; 

o V б  клас – 16 ученици; 

o VІа  клас – 17 ученици;  

o VІ б  клас – 17 ученици. 

      - в гимназиален етап на образование – 2 (две) маломерни паралелки: 

o Х клас  - 16 ученици; 

o ХІ клас  - 16 ученици; 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изключения от минималния брой на 

учениците в паралелка на ПГСС „Никола Вапцаров” град Брезник за учебната 2015-2016г. 

Виолета Борисова – На комисията стана ясно, че е в ход процедура по закриване на ПГСС, 

поради което се предложи тази точка да отпадне от дневния ред. 

 Точка четири отпада от дневния ред 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин Иванчов 

Стоилков. 

Виолета Борисова – Комисиите разгледаха докладната и я допускат 

 Поименно гласуване на проекта за решение. 

 Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

     Р Е Ш Е Н И Е  №  861 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-210/01.09.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Гоз, община Брезник, собственост на Велин Иванчов Стоилков,  както следва: 

 Имот с № 018107, естествена ливада , девета категория с площ от 1.177 дка, местност 

„Стубел", образуван от имот с № 018050, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 018106, естествена ливада , девета категория с площ от 1.892 дка, местност 

„Стубел", образуван от имот с № 018050, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 013019, нива , четвърта категория с площ от 2.608 дка, местност „Света 

вода", образуван от имот с № 013018, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 029121, нива , девета категория с площ от 1.380 дка, местност „Падина", 

образуван от имот с № 029079, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 029122, нива , девета категория с площ от 1.315 дка, местност „Орница", 

образуван от имот с № 029120, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 001085, нива , девета категория с площ от 1.675 дка, местност „Мъртвин", 

образуван от имот с № 001066, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 060007, нива , девета категория с площ от 4.107дка, местност „Ортачка", 

образуван от имот с № 060005, частна собственост на Община Брезник;  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно  даване съгласие за продажба на имот, 

утвърждаване на пазарната му оценка и насрочване на явен  търг. 
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Виолета Борисова – комисиите разгледаха докладната и приемат предложението. 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

     Р Е Ш Е Н И Е  №  862 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, 

ал. 1, т.1, чл. 22 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:  

1. Дава съгласието си да се извърши разпореждане – продажба на имот частна общинска 

собственост (АОС № 4285/04.05.2015 г.): № 028026, с предназначение за индивидуално застрояване, 

местност „Ороберица” в землището на с. Брезнишки извор, с площ 2.154 дка. 

2. Утвърждава пазарната оценка на имота на стойност 9458,40 лв. или 4.39 лв. на 1 кв. м. 

3. Разпореждане на имота да стане чрез търг с явно наддаване. 

4. Допълва имота в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община 

Брезник за 2015 г. 

5. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

 Председател: Иван Димитров Бъчваров; 

и членове:    ● Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт; 

                      ● Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция; 

 ● Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД; 

                      резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция. 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на община Брезник относно избирането на 

временно  изпълняващ длъжността кмет на Община Брезник. 

Виолета Борисова – комисиите разгледаха докладната и приемат предложението 

 Гласува се предложения проект за решение 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  863 

 На основание чл. 21 ал. 2,  чл. 42 ал. 4, 6 и 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник, 

Област Перник реши: 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Брезник ИВАН 

ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ, считано от 17.10.2015г до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет. 

2. За времето през което изпълнява длъжността кмет, определя на Иван Димитров Бъчваров 

допълнително месечно възнаграждение в размер на 630,00 лв. /шестотин и тридесет лева/. 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно  избирането на ВрИД кмет на кметство Ноевци. 

Виолета Борисова – комисиите разгледаха докладната и приемат предложението 
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 Гласува се предложения проект за решение 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  864 

 На основание чл. 21 ал. 2, чл. 161/1/ от ИК, чл. 42 ал. 6 и 9 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник, Област Перник реши: 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ноевци – ИЗАБЕЛА 

ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА, считано от датата на регистрация за участие в изборите на 

25.10.2015г на Снежана Методиева Славова до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

2. За времето през което ще съвместява и длъжността си с кмет на кметството, определя на 

Изабела Цветанова Иванова допълнително месечно възнаграждение в размер на 300,00 

/триста/ лева. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Долнни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици – 

Костадинка Алексиева Паунова. 

Виолета Борисова – комисиите разгледаха докладната и приемат предложението. 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  865 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД 

на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-219/23.09.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Костадинка Алексиева 

Паунова,  както следва: 

 Имот с № 000162, нива , девета категория с площ от 1.383 дка, местност „Поятище", 

образуван от имот с № 000159, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 000163, нива , девета категория с площ от 9.007 дка, местност „Поятище", 

образуван от имот с № 000154, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 000165, нива , девета категория с площ от 0.611 дка, местност 

„Поятище",образуван от имот с № 000157, частна собственост на Община Брезник;  

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 
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ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община 

Брезник  за 2015г. 

Виолета Борисова – Комисиите разгледаха докладната. Приемат предложението за рекострукция 

на системата и администрацията внася докладна за актуализацията на бюджета. Предлагам да 

приемем предложението. 

Ваньо Добринов – В ОбС постъпи докладна записка от Ирена Асенова относно проблем с 

парната инсталация на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци. Защо толкова късно се подава 

докладната? 

Ирена Асенова – директор на ОУ „Христо Смирненски” 

 Подадох докладната сега, защото до скоро течеше ремонт на дограмата. Винаги преди 

сезона правим профилактика на парното и сега  стигнахме до това становище. Фирмата е готова 

за 15-20 дни да извърши ремонта. 

Иван Ковачев – след комисията ние сме включили тази сума в поименния списък. Разговарях с 

фирмата. Направих сравнение в цените. Трябва да ги поканим да сключим договор, след което 

ще поръчат котела. 

Ваньо Добриново – да се запише по-кратък срок в договора.  Да вземем по-дебелостенния котел. 

Колко са децата в училището? 

Ирена Асенова – уточнява бройките на учениците по групи. 

 Искам да кажа, че съм горда че съм след тези деца.Въпреки, че са на село и са малко, по 

нищо не отстъпват на цедата от големите градове. Децата участват и печалят награди на 

национално ниво. 

Ваньо Добринов -  на основание на докладната от г-жа Асенова има внесена докладна за 

актуализация на бюждета. Предлагам да гласуваме. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуванне. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  866 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал 1 и ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, Общинският съвет Брезник приема актуализация на бюджета на общината за 2015год , 

а именно: 

1. От резерва на бюджета на Община Брезник да се намалят кредитите както следва:  

- § 97-00 – било 30941лв., става  14654лв.  - разлика  16287лв. 

2. Да се увеличи кредита по § 52-00 – Придобиване на ДМА, функция 3 – „образование”, 

дейност „Общообразователни училища” – дофинансиране на държавни дейности с 
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общински приходи в под§ 52-06 – Изграждане на инфраструктурни обекти за обект 

Реконструкция на отоплителна инсталация в ОУ „Христо Смирненски” с  16287лв. 

3. Промяната да се отрази в поименния списък съгласно отделна докладна записка. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2015г. към 18.09.2015г. 

Виолета Борисова – комисиите допускат за разглеждане 

Гласува се предложения поименен списък 

Поименно гласуванне. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  867 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси Общинският съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за 

капиталови разходи през 2015 г. към 18.09.2015 г., съгласно Приложение 1. 

Промяната засяга обекти на стойност от 583 039 лв. Стойността по чл. 127, ал. 1 от 

ЗПФ се увеличава със 16287 лв.  

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.  

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно обявяване за неучебен и 

неприсъствен ден на общинските  предприятия и учебни заведения Петков ден. 

Виолета Борисова – комисиите допускат за разглеждане 

Ваньо Добринов – в детската градина трябва да има група 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е  №  868 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник 

упълномощава кмета на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 

14.10.2015год /сряда/ - Петковден, обявен от ОбС за Духовен празник на град Брезник за 

неработен ден за общинските структури и неучебен и неприсъствен ден за общинските учебни 

заведения. 
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ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ОбС Брезник относно 

отпускане на средства за коктейл.      

Ваньо Добринов – чете докладна записка с предложенние да бъде отпусната сума от 700 лв. от № 

1098 за коктейл на ОбС и общинска администрация във връзка с изтичане на мандат 2011/2015г. 

Иван Ставрев – според мен е необходимо. Подкрепям предложението. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

     Р Е Ш Е Н И Е  №  869 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 700 /седемстотин/ лева за коктейл на Общински съвет и общинска 

администрация. 

2. Средствата да бъдат взети от § 10-98. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от  Клуб на пенсионера „Белите брези” град Брезник 

за отпускане на финансови средства. 

Ваньо Добринов – на комисията решихме да не отпускаме помощи на тази сесия, за да не се 

интерпретира предизборно. Постъпи мнение, че пенсионерите не се определят партийно. Клуба 

чества 10 годишен юбилей. Да решим каква да бъде сумата. 

Иван Ставрев – само първата година сме им отпускали средства. 

Ваньо Добринов – предлагам 500 лв. 

 Гласува се предложението. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  870 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

4. Отпуска сумата от 500 /петстотин/ лева на  Клуб на пенсионера „Белите брези” град 

Брезник. 

5. Средствата да бъдат взети от § 10-98. 

6. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура. 
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ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба за отпускане на финансова помощ на Капка Вълчанова. 

Ваньо Добринов – става въпрос за жената от с.Кошарево, на която отпускахме средства за 

явяване на ТЕЛК. Прегледа е извършен. Чака се решението. Кметския наместник на с.Кошарево 

– Ана Гигова е приложели касови бележки за 84 лв. с молба да бъдат възстановени. 

Богиня Рабакова – предлагам по-голяма сума да гласуваме. Жената има нужда. 

Ваньо Добринов  - в молбата е записано и сума за отопление. Предлагам да от пуснем 300 лв. 

които да бъдат получени от Ана Гигова. 

 Гласува се предложението. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” Общинският съвет взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  871 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лева на  Капка Вълчанова 

2. Средствата да бъдат взети от § 10-98. 

3. Сумата да бъде получена от Ана Гигова. 

4. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба  за отпускане на финансова  помощ  от Елисавета 

Йорданова Кръстева.       

Богиня Рабакова – предлагам да бъде отпусната сумата от 200 лв. Става въпрос за инжекция. 

 Предложението се подлага на гласуване. 

 Поишменно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  872 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 200 /двеста/ лева на  Елисавета Йорданова Кръстева. 

2. Средствата да бъдат взети от § 10-98. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура. 
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СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от Виолета Младенова – координатор на ГЕРБ, 

Брезник относно видеонаблюдение.                    

Ваньо Добринов – запознава присътващите с молбата. Предлага да бъде изпратена за писмен 

отговор до общинска администрация. 

Иван Ставрев – да бъдат запознати съветниците с отговора. 

 Подлага се на гласуване направеното предложение. 

 С 8 гласа „за” ОбС взе     

Р Е Ш Е Н И Е  №  873 

 На основание чл. 21 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши: 

1. Да бъде даден писмет отговор на поставените въпроси от общинската администрация. 

2. С отговора да бъдат запознати и общинските съветници. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Ваньо Добринов/ 

 


