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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  

№ 2 

Гр.Брезник, 20.11.2019г 

 

 Днес 20.11.2019г. от  13,30 часа в малкия салон на читалище „Просвещение 1870“ град 

Брезник се провежда извънредно заседание на ОбС. 

От всичко 13 избрани съветника присъстват 12. Отсъства Борислав Стоянов. 

На заседанието присъстват ръководството и експерти от общинската администрация, кмет 

с.Ноевци, кметски наместници на населени места, граждани. 

Материалите са раздадени предварително на съветниците.  

Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 

1. Докладна записка относно изготвяне на проектопредложение за съставяне на 

постоянни и временни комисии при Общински съвет Брезник за мандат 2019-2023г. 

 

2. Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на 

общинската администрация на Община Брезник за мандат 2019-2023г. 

 

3. Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на 

кмета на Община Брезник и на кмета на кметство с.Ноевци 

 

4. Докладна записка относно продължителността на работното време и възнаграждение 

на председателя на ОбС Брезник. 

 

5. Докладна записка относно определяне размера на възнаграждението на общинските 

съветници. 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. 

 Уважаеми колеги, откривам настоящето заседание на ОбС. Присъстват 12 съветника – 

имаме кворум. Борислав Стоянов се е обадил и отсъства по уважителни причини.. 

Заседанието е извънредно, защото все още не са конструирани комисиите и не би могла да 

се проведе редовна сесия с голям обем материали. Комисиите ще могат да си поемат 

работата за редовна сесия, която по всяка вероятност ще бъде в края на месеца. За да се 

избегне състояние на невъзможност да се изплащат заплати, след съгласуване с 

администрацията,  предложих докладните от проекта за дневен ред да се разгледат днес. 

По дневния ред: Няма направени допълнения и предложения за изменение 



2 
 

 Гласува се предложения проект за дневен ред. 

 С 12 гласа „за“ е приет предложения в поканата дневен ред. 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на проектопредложение за 

съставяне на постоянни и временни комисии при Общински съвет Брезник за мандат 

2019-2023г. 

Иван Тинков – Уважаеми колеги, Дами и господа, 

 Първо - На проведена работна среща с представители на всички групи в ОбС, бе 

постигнато съгласие за четири постоянни комисии към ОбС, а именно: 

1. ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол 

върху дейността на дружествата с общинско участие 

2. ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред, 

3. ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка 

дейност и спорт 

4. ПК по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. 

Постигнато беше съгласие комисиите по т. 1  и 2  да бъдат от 7 /седем/ члена, а  комисиите 

по т. 3 и 4 да бъдат от по 5 /пет/ члена 

Предложен беше следния състав на комисиите: 

По т.1: Росен Огнянов – председател, Ваньо Добринов – зам.председател,  Веска Алексова, 

Веселин Крумов, Борислав Стоянов, Янка Хранова, Добринка Дойчева. 

По т 2: Венета Петрова – председател, Богиня Рабакова – зам.председател, Мариола 

Попова, Катя Йорданова, Лина Симеонова, Веска Алексова, Росен Огнянов. 

По т. 3: Лина Симеонова – председател, Катя Йорданова – зам.председател, Мариола 

Попова, Янка Хранова, Ваньо Добринов. 

По т. 4: Мариола Попова – председател, Борислав Стоянов – зам.председател, Венета 

Петрова, Веселин Крумов, Добринка Дойчева 

Ваньо Добринов – Уважаеми колеги, Господин кмет, Искам да направя следните 

предложения/ 

Постоянната комисия по здравна и социална политика да мине към комисията по законност. 

Предложението ми е продиктувано от това, че комисията няма достатъчно натовареност. 

 Гласува се направеното предложение 

 С 3 гласа „за“ и 9 против – не се приема 

Ваньо Добринов – давам си отвод от комисията по здравна и социална политика. 

Поставя се на гласуване   ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, 

земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие, в състав: 
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Росен Огнянов – председател, Ваньо Добринов – зам.председател,  Веска Алексова, Веселин 

Крумов, Борислав Стоянов, Янка Хранова, Добринка Дойчева. 

 С 12 гласа „за“  състава на комисията е приет 

Гласува се ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред, в състав: Венета 

Петрова – председател, Богиня Рабакова – зам.председател, Мариола Попова, Катя Йорданова, 

Лина Симеонова, Веска Алексова, Росен Огнянов. 

 С 12 гласа „за“ състава на комисията е приет 

Лина Симеонова – предлагам в състава на комисията по социална политика на мястото на 

Ваньо Добринов да влезе Богиня Рабакова. 

Гласува се ПК по здравна и социална политика, култура, образование, 

вероизповедания, младежка дейност и спорт, в състав: Лина Симеонова – председател, Катя 

Йорданова – зам.председател, Мариола Попова, Янка Хранова, Богиня Рабакова. 

 С 12 гласа „за“ състава на комисията е приет 

Гласува се ПК по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 

имущество, в състав: Мариола Попова – председател, Борислав Стоянов – зам.председател, 

Венета Петрова, Веселин Крумов, Добринка Дойчева. 

 С 12 гласа „за“ състава на комисията е приет 

На основание проведените гласувания, с 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  2 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 48 а 1 от ЗМСМА и чл. 22 ал 1 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, Общинският съвет избира постоянни 

комисии към ОбС както следва: 

1. Постоянна комисия  по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, 

земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско 

участие, в състав:  

- Росен Огнянов – председател 

- Ваньо Добринов – зам.председател   

- Веска Алексова 

- Веселин Крумов  

- Борислав Стоянов 

- Янка Хранова  

- Добринка Дойчева 

 

2. Постоянна комисия  по нормативна уредба, законност и обществен ред, в 

състав:  

- Венета Петрова – председател  

- Богиня Рабакова – зам.председател  
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- Мариола Попова  

- Катя Йорданова  

- Лина Симеонова 

-  Веска Алексова  

- Росен Огнянов 

 

3. Постоянна комисия  по здравна и социална политика, култура, образование, 

вероизповедания, младежка дейност и спорт, в състав:  

- Лина Симеонова – председател 

-  Катя Йорданова – зам.председател 

-  Мариола Попова 

- Янка Хранова 

-  Богиня Рабакова 

 

4. Постоянна комисия по противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобито имущество, в състав:  

-  Мариола Попова – председател 

-  Борислав Стоянов – зам.председател 

-  Венета Петрова 

-  Веселин Крумов 

-  Добринка Дойчева 

 

Иван Тинков – Уважаеми колеги, като втора част от  тази точка, след постигнато съгласие на 

работната среща предлагам да изберем временна комисия по изготвяне на Правилник за 

организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандат 2019-2023г в състав: 

- Богиня Рабакова, Венета Петрова, Катя Йорданова, Мариола Попова 

 

Предложения състав на временната комисия се подлага на  гласуване 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  3 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 48 ал.1 от ЗМСМА и чл. 22 ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет избира временна 

комисия по изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС-Брезник, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023г, 

със срок до 31.01.2020г в състав: 

1. Богиня Рабакова 

2. Венета Петрова 

3. Катя Йорданова 

4. Мариола Попова 



5 
 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на общата численост и 

структурата на общинската администрация на Община Брезник за мандат 2019-2023г. 

Васил Узунов – кмет на общината 

 Дами и господа,  Предлагам промяна в решението като се отдели т.1 в отделно решение 

– за числеността. Останалите точки в следващо решение. 

 Гласува се направеното предложение 

 С 12 гласа „за“ се приема 

 Гласува се числеността на администрацията 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е   №   4 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.2 от ЗМСМА, във връзка с § 2 ал.1 от ЗР на Закона за 

изменение на ЗМСМА /В бр. 79 от 2019г в сила от 08.10.2019г/ във връзка с § 153 от ПЗР на 

Закона за изменение и допълнение на  Изборния кодекс /изм.и доп.ДВ бр. 21 от 12.03.2019г в 

сила от 12.03.2019г/ и във връзка с чл. 4 и 5 от Закона за администрацията,  Общинският съвет 

Брезник: 

Одобрява броя на кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 

28.10.2019г : 

- 1 брой кмет на кметство 

- 19 броя кметски наместници 

Гласува се структурата на общинската администрация: 

С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  5 

На основание чл. 21 ал. 1 т.2 от ЗМСМА, във връзка с § 2 ал.1 от ЗР на Закона за 

изменение на ЗМСМА /В бр. 79 от 2019г в сила от 08.10.2019г/ във връзка с § 153 от ПЗР на 

Закона за изменение и допълнение на  Изборния кодекс /изм.и доп.ДВ бр. 21 от 12.03.2019г в 

сила от 12.03.2019г/ и във връзка с чл. 4 и 5 от Закона за администрацията,  Общинският съвет 

Брезник: 

1. Одобрява структурата на общинска администрация Брезник за мандат 2019-2023г 

/приложение 1 и 2/ 

2. Одобрява 61 броя обща численост на списъчния персонал, в т.ч. 10 броя 

дофинансирани от собствени приходи и изравнителна субсидия и 67 броя несписъчен 

персонал /под черта/ 

3. Одобрява районите за административно обслужване, осъществявано от кметските 

наместници и кметове, по райони определени в приложение № 3. 
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4. Възлага на кмета на Община Брезник да разработи и утвърди Устройствен правилник и 

длъжностни разписания на общинската администрация в рамките на одобрената 

численост и структура на персонала не по късно от 31.12.2019 

Иван Тинков – да преминем към трета точка 

Ваньо Добринов – 5 минути почивка 

Дадена е 5 минути почивка 

 След почивката Ваньо Добринов и Венета Петрова са напуснали заседанието. Същото 

продължава работата си с 10 съветника 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите 

възнаграждения на кмета на Община Брезник и на кмета на кметство с.Ноевци 

Васил  Узунов – кмет на общината 

 Уважаеми господин председател, Уважаеми общински съветници, Възнагражденията са 

съобразени с 10% увеличение на заплатите от 01.01.2020г. Запазва се законовата разлика 

между заплатите на кмет на кметство и кметски наместник. Не се намаляват заплати. 

Иван Тинков – чете проекта за решение 

 Гласува се предложеното в докладната решение 

 С 10 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  6 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с ПМС № 4 от 10.01.2019г: Общинският съвет Брезник: 

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмета на Община 

Брезник   и   кмета на кметство с.Ноевци, както следва: 

№по  

ред 

 

Наименование на длъжността и населеното място 

Размер на основната 

месечна заплата 

  

До края на 2019г 

 

1. Кмет на Община Брезник 1500,00 лв 

2. Кмет на кметство с.Ноевци 865,00 лв 

  

За 2020г 

 

1.  Кмет на Община Брезник 1800,00 лв. 

2.  Кмет на кметство с.Ноевци 960,00 лв. 

 

2. Утвърждава допълнителни трудови възнаграждения за трудов стаж и професионален 

опит по 1% за всяка прослужена година на кмета на Община Брезник и кмета на 

кметство с.Ноевци 

3. От начислените възнаграждения се правят удръжки за сметка на осигурените лица за 

осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното 
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осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки съгласно Вътрешните 

правила за работна заплата в Община Брезник. 

 

4. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Брезник. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно продължителността на работното време 

и възнаграждение на председателя на ОбС Брезник. 

Васил Узунов – кмет на общината – Запазили сме досегашния размер на заплата и работно 

време, а именно заплатата  90% от основното трудово възнаграждение на кмета на общината и 

8 часов работен ден.  Мисля, че е нормално. Всеки трябва да има ангажираност към работата, 

която върши. 

Иван Тинков  - Уважаеми колеги, Дами и господа, Благодаря за предложението. Макар и от 

скоро, работя пълноценно. Ще се старая и бъдеще. Предлагам моя процент да бъде 80% от 

възнаграждението на кмета. 

 Двете предложения се подлагат на гласуване 

- Гласува се размер от 90% -   с 10 гласа против – не се приема 

- Гласува се размер на възнаграждението 80% от това на кмета и 8 часа работно 

време 

С 10 гласа „за“ Общинският съвет взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  7 

На основание чл. 26 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и разпоредбите на чл. 11 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет Брезник: 

1. Определя продължителност на работно време на председателя на ОбС Брезник 8 

/осем/ часа дневно при петдневна работна седмица и възнаграждение в размер на 

80% /осемдесет процента/  от  основното трудово възнаграждение на кмета на 

Община Брезник. 

2. При промяна на основното месечно възнаграждение на кмета на общината в 

съответствие с действащите нормативни актове на министерски съвет се извършва 

промяна на основното месечно възнаграждение и на председателя на ОбС. 

  

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне размера на възнаграждението на 

общинските съветници. 

Иван Тинков – Дами и господа,  Предлагам размера на възнаграждението на съветниците да 

бъде 70% от средната брутна заплата на администрацията /чете докладната записка/ 
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Росен Огнянов – Господин председател, Уважаеми колеги, Дами и господа, Изхождайки от 

ЗМСМА, където се казва, че заплатата на съветниците е до 70% от средната заплата на 

администрацията, предлагам възнаграждението ни да бъде 60% от средната заплата на 

администрацията. 

 Поставят се на гласуване двете предложения 

 - 70 %  -  С 10 гласа против – не се приема 

 Гласува предложението, възнаграждението на съветниците да бъде 60% от средната 

брутна заплата на администрацията 

 С 10 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №    8 

 На основание чл. 34 ал. 1 и ал.2 т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14 ал. 1 т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общинският съвет Брезник определя възнаграждения  на 

общинските съветници при ОбС Брезник за мандат 2019-2023г в размер от 60% от средната 

брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. 

 

 Взетите от ОбС решения са посрещнати с одобрение и ръкопляскане в залата. 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


