
 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 2016 г., приета с решение № 66/25.02.2016г. През  периода  ОбС 

е провел седемнадесет  заседания, от които  10 редовни и 7 извънредни. ПК 

са провели общо 24 заседания в т. ч. -   ИК - 21 заседания;   Нормативна 

уредба – 21 заседания; Социална политика - 21 заседания; Постоянните 

комисии са провели и 3 съвместни заседания.  През периода са внесени за 

разглеждане 269 докладни записки  в т. ч.  от: 

- Кмета на общината - 234 материала; 

- Председателят на ОбС - 29 материала; 

- Председатели на ПК- 6 материала; 

По разглежданите  материали  Общински съвет Брезник е взел общо 350 

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 в т.ч. решения: 

По управление и разпореждане с общинска собственост 

- приемане Програма за управление на Община Брезник за мандат 2015-

2019г. 



-  утвърждаване на оценка за продажба на поземлени имоти  и провеждане 

на търг.  

- утвърждаване на оценкна за продажба на придаваеми  имоти   

- Приемане на годишен отчет, баланс и разпределение на печалбата за 

2015г. на Общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 

 - Приемане на годишен отчет, баланс и разпределение на печалбата за 

2015г. на Общинско дружество „Брезник фарм“ ЕООД   

-  Приемане отчет за дейността на Общински исторически музей- Брезник 

за периода от 01.08.2015г. до 31.05.2016г 

- утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на 

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

- откриване на процедура за издаване на разрешителни за ползване на 

водни обекти. 

-  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 

- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Брезник 

от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от ЕС 

- Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие 2014- 2020г. на община Брезник за 2015г. 

- Утвърждаване на концесионер по проведена процедура по предоставяне 

на концесия с предмет: Предоставяне на услуга за обществен превоз на 

пътници по зададени параметри от утвърдените общинска и областна 

транспортни схеми.  

- Утвърждаване на концесионер на язовир „Красава“, махала Банкова  

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

общинска собственост и земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ  



- Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2016 г. и даване на съгласие за 

продажба на имоти  

- Приемане на „Годишен план за ползване на дървесина на Община 

Брезник за 2017г. 

- Дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за 

срок от 10 години на помещения, част от сграда с идентификатор 

06286.501.304.1 по КК и КР на гр.Брезник, ул.”Владо Радославов” № 29, 

публична общинска собственост АОС № 1466/06.06.2012г. на първия етаж 

югозападно крило в размер на ЗП 240 кв.м., от които 170 кв.м. полезна 

площ, съобразно представено проектно предложение и 4 броя гаражни 

клетки с идентификатори 4 06286.304.9, 06286.304.10, 06286.304.11 и 

06286.304.12 на Министерство на здравеопазването за нуждите на ФСМП 

гр.Брезник. 

 

 

 От нормативен характер 

- промяна в Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, 

чистотата организацията и безопасността на движението на територията на 

община Брезник 

- Определяне на управител на общинска фирма „ Водоснабдяване“ ЕООД 

гр. Брезник 

- Упълномощаване на лице за процесуално представителство по 

Административни дела №№279, 285, 287, 292, 294/ 2016г. по описа на 

Административен съд  

- Изменение на Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол 

№14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с процесуално 

представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по 

описа на Административен съд Перник 

- Обявяване незаконосъобразността на разпоредбата чл.2, ал.3, т.3 и чл.3, 

ал.1 от Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други 

обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално- 



декоративни елементи, приети с решение на Общински съвет- Брезник с № 

184/13.12.2001г, Протокол №8.  

- приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински 

спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник. 

 - приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски 

градини на територията на Община Брезник. 

- допълнение и изменение на наредбата за определяне на местните такси и 

цени на услуги, съгласно ЗМДТ. 

-  изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Брезник 

 

Относно кандидатстването на Общината с проекти по различни 

програми 

- Дава съгласие Община Брезник да кандидатства в качеството си на 

партньор с проектно предложение по покана за подаване на предложения 

№ CCI2014TC1615CB007 по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия 2014- 2020г,  

- утвърждаване на оценка за 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  

- Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното 

движение и степен на готовност. 

- Вземане на решение за кандидатстване на община Брезник с проект по 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 - Кандидатстване с проектно предложение: „Ново изграждане, 

рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на 

територията на община Брезник“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в 



създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“, Мярка7- „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020г. 

- “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища PER2002 /III-605/ 

Ноевци - /III-811/ с дължина 2900 м. с начало от ІІІ-811 до ІІІ-605, PER2003 

/III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/ с дължина 2600 м. с начало от 

ІІІ-8114 до ІІІ-605, PER2004 /III 605, Ноевци - Габров дол / Гигинци - 

Кошарево - /III-8114/ с дължина 3400 м. с начало от ІІІ-605 до ІІІ-8114 и 

PER2016 /III-811/ Брезник - Ярославци – Завала с дължина 3500 м. (от 

Брезник от път ІІІ - 811 – с дължина 3500 м. в посока Красава)“ , Подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020г. 

- кандидатстване с проектно предложение "Модернизиране и изграждане 

на уличното осветление в Община Брезник със светодиоден източник и 

слънчева енергия". 2 3. Докладна записка относно кандидатстване с 

проектно предложение: "Ремонт и рехабилитация на път PER 2006/ІІІ - 

8114, Брезник - Бегуновци - Режанци - Ребро. 

- решение за кандидатстване на Община Брезник с проект по ОП "Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020 Приоритетна ос № 1 "Подобряване 

достъпа до заетост и качеството на работните места и приоритета ос № 2 

"намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване по 

процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" 

-  Даване на съгласие от Общински съвет Брезник за кандидатстване на 

община Брезник като партньор с проект по оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен 

приоритет4 „Насърчаване на социалното предприемачество и 

професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на 

социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до 

заетост“ 



В сферата на образованието, социалната политика, транспорта, 

безопасността на движението, зимната подготовка, дейности по 

благоустрояване, инфраструктура и др. 

- приемане на Анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в 

Община Брезник - Доклад м.януари 2016г.  

- даване на съгласие от ОбС Брезник за изпълнение на проект "Подкрепа за 

предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно 

положение в Община Брезник".  

- Приемане на общински План за развитие на младежта в община Брезник 

за 2016г. 

- Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

през 2015г. 

- Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на 

територията на община Брезник за 2016г. 

- Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението 

във връзка с програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 

2016г.  

- приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. 

- Намаление на заплащаната такса за ползване на детска млечна кухня 

-  Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение 

Наредба №1 на ОбС Брезник 

- Информация за сключените концесионни договори. 

 -  Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината. 

- Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД- Перник, като ВиК оператор за периода 2017- 2021г.  

- Информация за развитието на туризма и спорта в общината- 

стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен клуб 

„ Чорни- 2004 “ 



- Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 

периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община 

Брезник за 2017г. 

- готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за 

предстоящата учебна 2016/2017г 

- Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в Община Брезник. 

-  Доклад от председателите на читалищата за осъществените дейности в 

изпълнение на програмата по чл.26 от Закона за читалищата и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година. 

 

Отнасящи се до работата на общински съвет и неговите комисии 

- Определяне вида и състава на Постоянните  комисии към ОбС Брезник 

-  Приемане Програма за работа на Общински съвет Брезник за 2016г. 

- Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

мандат 2015-2019г.  

- Обсъждане по предоставена информация от Кмета на община Брезник, 

относно издадена Заповед на Директор РИОСВ- Перник, касаеща 

прекратяване експлоатацията на общинско депо за твърди битови отпадъци 

гр. Брезник 

По приетата с решение № 66/25.02.2016г.  Програма за работата на 

Общински съвет през 2016 г. не са разглеждани заложени въпроси, поради 

липса на предоставена информация от общинската администрация, а 

именно: 

м.Септември 2016г. 

- Дейности по благоустройство,  чистота, сметосъбиране и сметоизвозване 

и състояние на гробищните паркове  

- Състояние на уличното осветление в Община Брезник  

  м.Октомври 2016г. 



- Извършени дейности по: 

 подобряване на пътната инфраструктура в общината 

 водоснабдяване, отводняване и канализация 

- Зимната подготовка в общината 

м.Ноември 2016г. 

Информация за управление и състояние на социалните услуги в Община 

Брезник 

Посещения по график в кметствата на общината 

Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното 

движение и степен на готовност. 

 

Посещения по график в кметствата на общината  не е осъществен, поради 

провеждане на президентски избори и последващи лоши метеорологични 

условия. 

 

Съгласно чл. 33, ал.4 от ЗМСМА са отправени питания към Кмета на 

Общината от двама общински съветници, от които: 

- 1 устно, на което е даден отговор на същото заседание 

- 4 писмени, на които до настоящия момент не са дадени отговори 

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. 

 



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 участие на общински съвети от областта в 

семинар с работен характер в Кюстендил. 

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. 

                               

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:   

                                                                                             Виолета Младенова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


