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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 

№ 6 

Гр.Брезник, 10.05.2022г 

 

 Днес 10.05.2022г. от 11,30 часа в заседателната зала на ОбС 

Брезник се провежда извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват: Венета Петрова, Борислав Стоянов, Катя Йорданова, 

Добринка Дойчева, Богиня Рабакова, Веска Алексова, Веселин Крумов, 

Иван Тинков,  

Отсъстват:  Ваньо Добринов, Лина Симеонова, Мариола Попова, Росен 

Огнянов, Янка Хранова 

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

Иван Бъчваров – зам.кмет, Милен Миленков - юрисконсулт, Румяна 

Кръстева – експерт образование и култура, Десислава Антонова – 

специалист ТСУ и ЕИ. 

 

Предложен е следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка относно определяне на представител на Община 

Брезник в Областна комисия по изработване на областна здравна 

карта, съгласно изискванията на чл. 29 ал. 4 от Закона за 

лечебните заведения /ЗЛЗ/ 

2. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските  

дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на 

собственост на Община Брезник в търговски дружества 

3. Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи през 2022-ра година. 

 
Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. Присъстват 

осем съветника. Има кворум. 
 

По дневния ред: 
Иван Тинков – запознава присъстващите с дневния ред 

 
 Гласува се предложения дневен ред 

 С 8 гласа „за“ се приема 
 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на 

представител на Община Брезник в Областна комисия по 

изработване на областна здравна карта,съгласно изискванията на 

чл. 29 ал. 4 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ 

Мария Добревска – зам.кмет – Получено е писмо от МЗ. Необходимо е 

определяне на лице за участие в комисия за изготвяне на областна 
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здравна карта. Предлагаме Румяна Кръстева – експерт в областта на 

образованието и здравеопазването.  След решението кмета ще издаде 

заповед. 

Иван Тинков – повода за свикване на извънредната сесия е именно 

срока, който е до 20 май. Госпожа Добревска обясни детайлно. /чете 

проекта за решение/ 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване, Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 8 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 448 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 29 ал. 

1,2,3 и 4 от Закона за лечебните заведения, Общинският съвет Брезник: 

1. Определя Румяна Кръстева – младши експерт „Образование и 

култура, вероизповедания, спорт, туризъм, младежки, здравни и 

социални дейности“ в Община Брезник, за представител на Община 

Брезник в областната комисия за изработване на областната 

здравна карта. 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да издаде заповед на 

определеното лице за участие в областната комисия за 

изработване на областната здравна карта. 

  

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на 

търговските  дружества с общинско имущество и за упражняване 

на правата на собственост на Община Брезник в търговски 

дружества 

Милен Миленков – юрисконсулт – Пред вас е докладната с подробно 

изложени мотиви. Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за 

реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за 

упражняване на правата на собственост на Община Брезник 

Не  съществува забрана при изтичащ договор за управление на 

управителите да се провежда процедура за избор на управител. Със 

създаването на този текст ще се даде възможност при постигнати добри 

резултати да се удължи договора без провеждане на конкурс. Това е 

възможност за облекчена процедура. Така предложения проект не 

противоречи на законодателството. Предложения проект за изменение в 

чл. 27 се създава ал.2 „по предложение на кмета на общината, след  
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изтичане на три годишния срок, договора може да бъде удължен с нов 

три годишен срок с решение на ОбС. 

Венета Петрова – Уважаеми колеги, имам въпрос – какво налага  този 

въпрос да бъде предложен на извънредна сесия, а не на редовна сесия. 

Според мен трябва да се обсъжда на комисия. Става въпрос за 

общинските дружества. Разбирам, че се прави предложение за 

сключване на нов договор за управление без конкурсна процедура. 

Необходимо е сериозно обсъждане.  

Богиня Рабакова – В предложението не отпада провеждане на открита 

процедура.  

Милен Миленков – Пак казвам, че това е една възможност. С решение на 

ОбС, при постигнати добри резултати. Що се касае за общинските 

дружества – имаме две. Едното пред затваряне, остава „Водоснабдяване“ 

Венета Петрова – кое налага да се гледа на извънредна сесия? 

Иван Тинков – сега се дава възможност само за да стои на сайта. 

Предстои обсъждане. Няма пречки. След изтичане на срока ще се гледа 

втори път. Ще се внесе и в комисии. 

 Гласува се прекратяване на дебата 

 С 8 гласа „за  се прекратяват 

Иван Тинков – чете проекта за решение 

 Гласува се предложението 

 С 6 гласа „за“ и 2 против – решението е прието 

Р Е Ш Е Н И Е № 449 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.76, ал.3 и 

чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет 
Брезник: 

 
1.Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на  

Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско 
имущество и за упражняване на правата на собственост на Община 

Брезник, както следва: 

§1.Създава ал.2 на чл.27 със следното съдържание: 
     ал.2 „По предложение на Кмета на общината, след изтичане на 

тригодишния срок договорът за управление може да бъде подновен с нов 
тригодишен срок с решение на Общинския съвет“. 

     Основният текст в чл.27 става алинея 1. 
           2. Предложеният  Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско 

имущество и за упражняване на правата на собственост на Община 

Брезник да бъде публикуван на сайта на община Брезник при спазване 
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на 30 дневния срок, след което при спазване на ЗНА и на основание 

настоящето решение   Кмета на община Брезник, да внесе докладната 

записка в Общински съвет – Брезник за окончателното и приемане. 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния 

списък за капиталови разходи през 2022-ра година. 

Иван Бъчваров – зам. кмет – Промяната се налага поради два факта. 
Необходимо е да добавим средства за газовата инсталация в СУ „Васил 

Левски“ – поскъпване на материали и части. За два месеца около 50х.лв. 
повече. Така също и за закупуване на сметосъбиращ камион. Както 

знаете избрания изпълнител почина. Усложни се процедурата. 
Застрахователя отказа да възстанови авансово преведената сума. В 

процес на завеждане на дело сме за възстановяване на средствата. 

Поради факта че ще се забави процедурата трябва да добавим средства 
в поименния списък. С наследниците на починалия нямаме никакъв 

контакт. Отказват получаване на писмата. 
 

Десислава Антонова – вземаме средствата от асфалтиране на ул. 
„Ал.Филипов“. Така или иначе те няма да стигнат. Надяваме се да 

получим допълнителни средства за улицата. Камиона вече е сглобен. 
 

Иван Бъчваров – улицата трябва да се направи както е проектирана. 
Голям е шанса да бъде финансирана. 

 
Венета Петрова – колко сметосъбиращи камиона има общината 

Иван Бъчваров – три. Този е чисто нов. Проведена е процедура. Избран 
е изпълнителя. За съжаление почина. Сега процедурата се налага 

отново. 

 
Венета Петрова – Няма ли от къде другаде да се вземат средствата освен 

от ул.“Ал.Филипов“ 
 

Иван Бъчваров -  Огледали сме всичко. Преценили сме и сме предприели 
действия за цялостно външно финансиране за ул. „Ал.Филипов“. 

 
Богиня Рабакова – предлагам да прекратим дебата 

 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 № 450 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона 
за публичните финанси Общинският съвет гр.Брезник одобрява промяна 

в поименния списък за капиталови разходи през 2022 г. съгласно 
приложение №1. 

 
Промяната засяга обекти на стойност 1 153 701 лв. 
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Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 

 
Компенсирана промяна по бюджета за 2022 г. на Община Брезник, 

както следва: 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 

1.Увеличава разходи с 125 294 лв. по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи, както следва: 
1.1. Функция „Образование“. 42 500 

лв. 
1.1.1. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“  42 500 
лв. 

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“  42 500 
лв. 

 
1.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“. 82 794 
лв. 

1.2.1. дейност 423 „Чистота“ 76 150 
лв. 

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ 76 150 

лв. 
1.2.1. Дейност 606 „Водоснабдяване и канализация“   6 644 

лв. 
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“  6 644 

лв. 
 

2. Намалява разходи с 125 294 лв. по функции, дейности, 
параграфи и подпараграфи, както следва: 

2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда“.  124 294 

лв. 
2.1.1. Дейност 606 „Изгр.,ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“ 
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“  124 294 

лв. 

 
 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 12,10 

часа  

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

       /Л.Любомирова/       /Иван 

Тинков/ 


