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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

П Р О Т О К О Л 

№ 6 

Гр.Брезник, 10.05.2022г 

 

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/ 

Поименно гласуване 

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 

С 6 гласа „за“ и 2 против, ОбС взе 

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 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. 

Поименно гласуване 

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. 

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. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

       /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


