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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 

Гр. Брезник, 26.09.2016г 

 

 Днес 26.09.2016г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда  извънредно заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват: Ваньо Добринов, Катя Йорданова, Добринка Дойчева, Ивелина Крумова, Иван 

Тинков, Виолета Младенова, Десислава Стоилова, Станислав Велков, Йорданка Ушашка, Иван 

Ставрев, Росен Огнянов 

 

Отсъстват: Борислав Стоянов и Янка Хранова 

 

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

зам.кмет, Иван Борисово – секретар на общината, Милва Огнянова – гл.счетоводител, Моника 

Банкова – специалист бюджет и ТРЗ. 

 

Предложен е следния проект за 

 

Д н е в е н   р е д: 

 

1. Докладна записка относно промяна в текста на решение № 252 по протокол № 

16/31.08.2016г- 

2. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение "Модернизиране и 

изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светодиоден източник и 

слънчева енергия". 

3. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение: "Ремонт и 

рехабилитация на път PER 2006/ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци - Режанци - Ребро. 

4. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г.- ЦНСТ 

5. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г- ОУ“ Хр. 

Смирненски“ 

 

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. Същата обяснява, че 

е извънредно поради характера и спешността на докладните. 

По дневния ред: 

 Виолета Младенова – предлага да се включи в дневния ред и докладна записка относно 

обявяване на Петков ден за неприсъствен и неработен ден за общинските структури. 

 

Иван Бъчваров – ще се уточни с детската градина за осигуряване на дежурна група. 

 

 Гласува се дневния ред заедно с допълнително предложената докладна 

 С 11 гласа „за“ е приет следния дневен ред: 

 

 

1. Докладна записка относно промяна в текста на решение № 252 по протокол № 

16/31.08.2016г- 

2. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение "Модернизиране и 

изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светодиоден източник и 

слънчева енергия". 
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3. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение: "Ремонт и 

рехабилитация на път PER 2006/ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци - Режанци - Ребро. 

4. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г.- ЦНСТ 

5. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г- ОУ“ Хр. 

Смирненски“ 

6. Докладна записка относно Духовен празник на град Брезник 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в текста на решение № 252 по 

протокол № 16/31.08.2016г- 

 

Десислава Стоилова – не е ли по-добре да отменим решение № 252 и да вземем ново решение. 

Така изписано ние не изменяме старото решение, приемаме ново 

  

 Гласува се предложението на Десислава Стоилова 

 С 11 гласа „за“ предложението се приема 

 

Към заседанието се присъединява Янка Хранова – стават 12 членове на ОбС 

  

 Гласува се отмяна на решение № 252 

 Поименно гласуване – председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „ЗА“  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 257 

 

 На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл.  21 ал. 1  т.8, т 12 и т. 23 от ЗМСМА 

Общинският съвет Брезник отменя решение № 252 по протокол № 16 от 31.08.2016г. 

 

 Гласува се решението предложено в докладната записка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за“ /Катя Йорданова не участва в гласуването/  ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  258 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:  

 1.Дава съгласие Читалищното настоятелство на НЧ „Просвещение 1870” – гр. Брезник да 

кандидатства с проектно предложение: „Модернизация и оборудване на Народно читалище 

„Просвещение 1870г.“ - гр. Брезник, с цел подобряване на условията за развитие на културата и 

изкуствата в община Брезник” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 2. Упълномощава Председателя на читалищното настоятелство Емилия Михайлова 

Алексова, да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовка, кандидатстване 

и изпълнение при условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за 

финансиране от Управляващия орган на Програмата. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение 

"Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със 

светодиоден източник и слънчева енергия". 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината – разяснява по докладната 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 
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 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за“  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  259 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник: 

 

I. Дава съгласие проект: „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община 

Брезник със светодиоден източник и слънчева енергия“, да бъде подаден за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на 

подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаб инфраструктура", 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 – 

2020 г. 

 

II. Удостоверява, че дейностите по проект: „Модернизиране и изграждане на уличното 

осветление в Община Брезник със светодиоден източник и слънчева енергия“ съответстват и 

отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014 

– 2020 г. 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение: 

"Ремонт и рехабилитация на път PER 2006/ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци - Режанци - 

Ребро. 

 

Иван Ставрев – записано е Бегуновци – там не е ли републикански път 

 

Иван Бъчваров – ще се асфалтира само общински път.  

 

Станислав Велков – какво включва ремонт и рехабилитация 

 

Иван Бъчваров – цялостен ремонт 

 

Гласува се прекратяване на разискванията 

С 12 гласа „за“  се прекратява. 

 Към заседанието се присъединява Борислав Стоянов – стават 13 съветника. 

Гласува се проекта за решение 

Поименно гласуване Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 13 гласа „за“  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  260 

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник: 

І. Дава съгласие проект: „Ремонт и рехабилитация на път PER2006 /ІІІ - 8114,  Брезник – 

Бегуновци/ - Режанци – Ребро“, да бъде подаден за получаване на безвъзмездна финансова 

помощ по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура", 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 – 2020 г. 
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ІІ.  Удостоверява, че дейностите по проект: „Ремонт и рехабилитация на път PER2006 /ІІІ - 

8114,  Брезник – Бегуновци/ - Режанци – Ребро“ съответстват и отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014 – 2020 г. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник 

за 2016г.- ЦНСТ 

 

Иван Ставрев – когато в началото на годината приехме бюджета не бяха ли достатъчни 

средства. Сега имат ли преразход. 

 

Милва Огнянова – нямат преразход. Предстои закупуване на гориво. 

 

Моника Банкова -  отпуснатите от държавата средства не са достатъчно. Налага се 

дофинансиране. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет от януари има промяна в акциза за отопление. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията„ 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват /Ваньо Добринов извън залата/ 

 Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 12 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 261 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.125, ал.3 от Закона за 

публичните финанси, Общинският съвет Брезник одобрява следната промяна по бюджета на 

Община Брезник за 2016 г.: 

І. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Намалява разходите с 10 000 лв., по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както 

следва: 

Функция ІX „Разходи неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи„ 

дейност 998 „ Резерв” 

§00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                    10 000 лв. 

2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 10 000 лв., както следва: 

§61-00 „Трансфери между бюджети /нето/“                                                              - 10 000 лв. 

§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на първостепенния  

разпоредител (+/-) “                                                                                                          - 10 000 лв. 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1. Увеличава на разходите с 10 000 лв., по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип” 

§10-00 „Издръжка“                                              10 000 лв. 

§§ 10-16 „вода, горива и енергия“               10 000 лв. 

2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 10 000 лв., както следва: 
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§61-00 „Трансфери между бюджети /нето/“                                                                10 000 лв. 

§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на първостепенния  

разпоредител (+/-) “                                                                                                            10 000 лв. 

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по 

извършване на промяната по бюджета на Община Брезник за 2016 г.  

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 

2016г- ОУ“ Хр. Смирненски“ 

 

Станислав Велков -  пак същия проблем. В началото на годината не се ли е знаело? 

 

Милва Огнянова – Знаело се е. Увеличението на заплатите не се включват в стандарта.  Не са 

предвидили получаване на облекло. Сега им предлагаме да изплатят работно облекло.  

 

 Гласува се поименно проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  262 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.125, ал.3 от Закона за 

публичните финанси, Общинският съвет Брезник одобрява следната промяна по бюджета на 

Община Брезник за 2016 г.: 

І. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Намалява разходите с 15 000 лв., по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както 

следва: 

Функция ІX „Разходи неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи„  

дейност 998 „ Резерв” 

§00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                    15 000 лв.  

2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 15 000 лв., както следва: 

§61-00 „Трансфери между бюджети /нето/“                                                              - 15 000 лв. 

§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на първостепенния  

разпоредител (+/-) “                                                                                                          - 15 000 лв. 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1. Увеличава на разходите с 15 000 лв., по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

Функция ІІІ Образование 

Дейност 311 „Целодневни детски градини ” 

§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови  

и служебни правоотношения“              10 000 лв. 

§§01-01“Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови  

правоотношения                  10 000 лв. 

§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“                                 1 200 лв. 
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§§ 02-05 „изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,  

с характер на възнаграждение“                  1 200 лв. 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели                    2 100  лв. 

§§ 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за ДОО”                 900 лв.       

§§ 05-52 „осигурителни вноски от работодатели за УчПФ“      300 лв. 

§§ 05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели“     300 лв. 

§§ 05-80 „вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“      600 лв. 

 

Дейност 322 „Общообразователни училища” 

§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“                                 1 700 лв. 

§§ 02-05 „изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,  

с характер на възнаграждение“                  1 700 лв. 

2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 15 000 лв., както следва:  

§61-00 „Трансфери между бюджети /нето/“                                                                15 000 лв. 

§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на първостепенния  

разпоредител (+/-) “                                                                                                            15 000 лв. 

 

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по 

извършване на промяната по бюджета на Община Брезник за 2016 г.  

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Духовен празник на град Брезник. 

 

 Гласува  се предложението от докладната. 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е №  263 

 

 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 14.10.2016г /петък – Петковден/ - Духовен празник на град Брезник, за празничен и 

неприсъствен ден за общинските структури и неучебен и неприсъствен ден за учебните 

заведения на територията на Община Брезник. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Виолета Младенова/ 


