
 
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 14 

Гр.Брезник, 01.12.2020г 
 
 

  Днес 01.12.2020г. от 10.30 ч. в  малкия салон на  
читалище „Просвещение”   се провежда  извънредно  заседание 
на ОбС Брезник. 

 
От всичко 13 съветника присъстват 10. Отсъстват Ваньо Добринов, 

Катя Йорданова, Борислав Стоянов 
 
От общинската администрация присъства Мария Добревска – 
зам.кмет на общината. 
 
Предложена е за разглеждане 

 
  

1. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно 
вземане на решение за определяне дейността по 
предоставяне на „Обществена трапезария в Община Брезник“ 

като местна дейност. 
 
 
Заседанието открито от Иван Тинков -  председател на ОбС. 
Същия уведомява за отсъствие на трима съветника, които са 
уведомили за уведомителни причини. 
 
 Гласува се предложения дневен ред: 
 С 10 гласа „за“ се приема. 
 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община 

Брезник относно вземане на решение за определяне 
дейността по предоставяне на „Обществена трапезария в 
Община Брезник“ като местна дейност. 
 
Мария Добревска – зам.кмет на общината – Наложи се свикване 
на извънредното заседание защото е необходимо решение на ОбС 
за определяне на обществената трапезария като местна дейност. 
Във връзка с новия закон, трапезарията е целева програма, не 
социална услуга. На миналата сесия взехте решение за периода 



на програмата – за 2021г. Сега се иска още едно решение - да 
бъда обявена като местна дейност. Срока за подаване на 
документи е 10.12. затова даваме предварително изпълнение на 
решението.  Обслужваме 50 души безплатно. Има нуждаещи се, 
самотни, бедни. Призовавам ви да вземете решението и да 
окомплектоваме документацията. Не е нужно да чакаме крайния 
срок. Средствата са намалени и документите се разглеждат по 
реда на подаването. 
 
Богиня Рабакова – Приветствам предложението и ако може да се 
увеличи бройката. 
 
Мария Добревска – готви се в Домашен социален патронаж, който 
обслужва потребителите си, млечна кухня, ЦНСТ и трапезарията.  
Преценили сме, че това е възможността за да не се влошава 

качеството. 
 
Венета Петрова – Госпожо Добревска,  в материала пише, че 
размера на финансиране е 3,20лв. това означава ли че е напълно 
безплатно. 
Ако едно лице ползва друга услуга може ли да 
кандидатства.Например да се откажат от патронажа и да 
кандидатстват за трапезария. 
 
Мария Добревска – Да. И до момента е така. Потребителите на 
трапезарията не доплащат нищо. Винаги се иска становище на 

Дирекция за социално подпомагане. Ако ползват ДСП не могат да 
ползват трапезария. Ако доходите им позволяват ползват 
патронаж. 
 
Мариола Попова – казахте, че 50 човека е капацитета. Има ли 
риск да има повече желаещи да не могат да се поемат. 
 
Мария Добревска – Процедурата винаги се обявява и основния 
партньор е Дирекция социално подпомагане. Прави се подбор на 
желаещите. За повече потребители трудно ще се справим. Готвят 
се четири различни менюта. 

Обхванати са наистина крайно нуждаещи се. Качеството на 
храната е на добро ниво. 
 
 Гласува се прекратяване на разискванията. 
 С 10 гласа „за“ се прекратяват 
 Гласува се предложения проект за решение.  
 С 10 гласа „за“ ОбС взе 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  №  201 



 
 
 На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и 24,  и ал. 2, във връзка с чл. 
17 ал.1 т.7 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие Община Брезник да разкрие „Обществена 
трапезария в община Брезник“ като местна дейност, считано 
от 01.01.2021г. 

2. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението 
на основание чл. 60 ал. 1 от АПК. 

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


