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О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т    -   Б Р Е З Н И К 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 8 

Гр.Брезник, 01.06.2022г 

 

 Днес 01.06.2022г от 12.20 часа в заседателната зала на ОбС Брезник се 

провежда извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват: Иван Тинков, Веселин Крумов, Борислав Стоянов, Веска 

Алексова, Богиня Рабакова, Катя Йорданова, Добринка Дойчева, Росен 

Огнянов, Лина Симеонова,  

Отсъстват  Ваньо Добринов, Венета Петрова,  Мариола Попова, Янка 

Хранова,  

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

Иванна Венева – секретар на общината, Милен Миленков – юрисконсулт, 

Предложен е следния дневен ред: 

1. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ 

на малолетно дете в тежко здравословно състояние. 

2. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ 

на лица, пострадали вследствие на настъпило тежко ПТП. 

3. Други 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. 

 Колеги имаме кворум и можем да започнем заседанието. Знаете какъв е 

повода на събирането. Две са докладните, провели сме работна среща. 

Благодаря на г-жа Рабакова за инициативата 

Първата докладна – да дадем помощ на дете, нуждаещо се от лечение 

Втората докладна се отнася   за пострадалите при тежко ПТП на лица от 

нашия град. 

По т.други ще ви запозная със Общото събрание на МБАЛ 

По дневния ред: 

 Гласува се предложения дневен ред 

 с 9 гласа „за“ дневния ред е приет 
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ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на малолетно дете в тежко здравословно 

състояние. 

Иван Тинков – детето страда от остра форма на бъбречна недостатъчност. 

Имат остра нужда от средства. Предлагам да отпуснем сумата от 1000лв /чете 

проекта за решение/ 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 

 С 9 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 467 

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

1. Отпуска  от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС“, 

сумата от 1000/хиляда/ лева на малолетната Цветелина Цанкова от 

гр.Брезник. 

2. Сумата да се изплати на законния й представител Драган Драганов 

/баща/. 

3. Дава предварителна сила за изпълнение на решението на основание 

чл. 60 ал.1 от АПК, с мотиви по ал. 2 – неотложна животоспасяваща 

медицинска помощ, необходима за лечението на детето. 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на лица, пострадали вследствие на настъпило 

тежко ПТП. 

Иван Тинков – Знаете за тежкото ПТП което се случи. За съжаление едно от 

момичетата почина. Другото е изписано и е в къщи, но трябва да бъде 

обездвижена. 

Лина Симеонова – Препоръката е    да лежи обездвижена за да може по 

естествен начин да зараснат счупванията. На лошо място са. 

Веселин Крумов – Колко средства имаме? 

Иван Тинков – остават 1100лв. и още 2000 представителни, които 

прехвърляме по традиция. Можем ако се налага да помагаме и с лични 

средства. 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 9 гласа „за“ се прекратяват 

Иван Тинков – предлагам да отпуснем: 

- На Ивана Иванова -   1000лв. 

- На Грозданка Иванова – 500лв. 
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- На Емил Павлов – 1000 лв. 

- На родителите на починалата Василена Величкова – 1000 лв. 

 Предлагам да гласуваме  предложението анблок с отделно изписване на 

решенията за всяко лице. 

 Поименно гласуване анблок на предложенията с отделно изписване на 

решенията за всяко лице.  

Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 9 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 468 

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

1. Отпуска  от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС“ 

сумата от 1000 /хиляда/ лв.  на Ивана Иванова – за подпомагане на 

лечението й чрез законният й представител Христина Дмитрова 

/майка/. 

2. Дава предварителна сила за изпълнение на решението на основание 

чл. 60 ал.1 от АПК, с мотиви по ал. 2 – неотложна медицинска 

помощ, необходима за лечението. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 469 

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

1. Отпуска  от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС“ 

сумата от  500 /петстотин/ лева  на Грозданка Иванова –за 

подпомагане на лечението й, чрез законният й представител Петя 

Петрова /майка/. 

2. Дава предварителна сила за изпълнение на решението на 

основание чл. 60 ал.1 от АПК, с мотиви по ал. 2 – неотложна 

медицинска помощ, необходима за лечението. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 470 

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

1. Отпуска  от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 

ОбС“ сумата от  1000 /хиляда/ лева на На Емил Павлов – за 

подпомагане на лечението му, чрез законният му представител 

Виден Павлов /баща/. 

2. Дава предварителна сила за изпълнение на решението на 

основание чл. 60 ал.1 от АПК, с мотиви по ал. 2 – неотложна 

медицинска помощ, необходима за лечението. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 471 

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

1. Отпуска  от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС“ 

сумата от  1000 /хиляда/ лева на Дарина Костадинова, като 

законен представител /майка/ на починалата Василена 

Величкова. 

 

2. Дава предварителна сила за изпълнение на решението на 

основание чл. 60 ал.1 от АПК, с мотиви  по ал. 2 – спешна 

подкрепа на родителите на починалата Василена Величкова 

Точка други:  

Иван Тинков – запознава присъстващите с проведеното преди час Общо 

събрание на МБАЛ „Рахила Ангелова“. Уведомява че предстои избор на 

председател на сдружението, поради което се очаква свикване на ново общо 

събрание. 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 13,00 часа. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


