
 

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 
 

 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 16 
гр.Брезник, 23.12.2021г 

 
 

Днес 23.12.2021г. от 11.00 ч. в   заседателната зала на ОбС се провежда 
извънредно  заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват: Иван Тинков, Венета Петрова, Борислав Стоянов, Янка Хранова, 
Добринка Дойчева, Лина Симеонова, Веселин Крумов, Веска Алексова 

 
Отсъстват: Богиня Рабакова, Ваньо Добринов, Катя Йорданова, Мариола 

Попова, Росен Огнянов 
 

От общинската администрация присъстват: Иванна Венева – секретар  на 

Община Брезник 
 

Предложен е следния 
Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
 

1. Докладна записка относно даване представителна власт за участие в 
извънредно заседание на Общото събрание на ВиК ООД Перник 

 
2. Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ 

 
Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. 

Колеги, дневния    ред е пред вас 
 Гласува се дневния ред 

 С 8 гласа „за“ се приема 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно даване представителна власт за 

участие в извънредно заседание на Общото събрание на ВиК ООД Перник 
 

Иван Тинков – Дневния ред в поканата и за решение за получаване на заем. 
Предложил съм да дадем мандат на кмета или упълномощено от него лице. 

 
Венета Петрова -  Имате ли информация три милиона ли е задължението. Да 

поправим в решението до три милиона. 
 

 Гласува се направеното предложение 
 С 8 гласа „за“ се приема 

 
 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 8 гласа „за“ се прекратяват 

Иван Тинков – чете проекта за решение. 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 



 С 8 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 397 
 

 На основание чл. 21 ал.1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 198е, ал. 3 и ал. 

5 от Закона за водите,  Общинският съвет Брезник: 
 

1. Дава мандат на Васил Узунов – кмет на община Брезник за 
предоставяне на позицията на Община Брезник /при невъзможност да 

участва, да упълномощи негов представител/ да представлява Община 
Брезник в Общото събрание на ВиК ООД Перник на 05.01.2022г от 

11.00 часа в сградата на дружеството. 
2. Упълномощава Васил Узунов /при невъзможност да участва, да 

упълномощи негов представител/ за предоставяне на позицията на 
Община Брезник по въпросите от дневния ред в извънредното Общо 

събрание на съдружниците на ВиК ООД Перник, като: 
- По точка първа от дневния ред: - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“/до три 

милиона лева/ 
- По точка втора и/или/ следващи от дневния ред – гласува „ПО 

ПРЕЦЕНКА“ 

 
ВТОРА ТОЧКА: Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ 

 
Иван Тинков – Буквално един час преди да изпиша дневния ред, свещеника 

дойде да поиска помощ. Ако ние имаме негативно отношение към 
свещениците не бива да се отразява на гражданите. Да определим сума и да 

подпомогнем миряните. Предлагам да отпуснем 700лв. 
 

Янка Хранова – Приходите в св.Георги не са големи. Предстоят служби. 
Вътре не можеш да останеш дори половин час. Там се събират повече хора – 

да подпомогнем. 
 

Веселин Крумов -  Ако някой ходи, това сме аз и Ина Рабакова. Никога не е 
било топло. Сега се съмнявам че ще бъде. Синода не е беден. Те винаги 

искат. Кои са в църковното настоятелство. Там има милионери. Аз съм 

против.Каквото и да гласуваме аз ще съм там. Сигурен съм че ще бъде 
студено. 

 
Янка Хранова – Да се контролира зареждането с пелети. 

 
Венета Петрова – Това което казаха колегите е вярно. В Брезник има две 

черкви и в двете има богослужение. Когато има хора богати е възможно да 
помагат, но не е задължително. Аз ходя в св.Петка – там също е студено. Ние 

сме сезирани за другата черква. Трябва да обсъждаме св.Георги – 750лв. 
няма да стигнат. Какво можем да направим? Да разделим средствата за двете 

черкви. 
За работното време на черквите. След два часа е затворено! 

 
Янка Хранова – Всичко е въпрос на пари. Сега е намалено работното време. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 
 С 8 гласа „за“ се прекратяват 

 



 Гласува се предложение за отпускане на 700 лв. за закупуване на 

пелети за храм „св.Георги“. 
    

   

На основание чл. 21 ал.1 т.6  се провежда поименно гласуване на 
предложението. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 5 гласа  „за“,  2 против и 1 въздържал се, 
 на основание чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21 ал. 1 т.6,  няма 

прието решение.  
 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 
 

 
 

 ПРОТОКОЛИСТ:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
/Л.Любомирова/                                            /Иван Тинков/ 


