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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 

№  7 
 Гр.Брезник, 24.04.2018г 

 

 

 Днес 24.04.2018г  в малкия салон на читалище „Просвещение” се провежда зеседание на 

Общински съвет Брезник. 

Присъстват всички 13 избрани съветника. 

 

На заседанието присъстват кметовете и кметски наместници на населени места, ръководството и 

експерти от общинската администрация, граждани. 

 Материалите са раздадени предварително на съветниците и са разгледани на съвместно 

заседание на постоянните комисии. 

 

Предложен е следния проект за дневен ред:  

 

1. Докладна записка относно Годишен отчет на Кмета на Община Брезник за изпълнение на 

Програмата за управление на Община Брезник за мандат 20`15-2019г , за 2017г 

2. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2018г 

3. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на 

печалбата за 2017г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им 

4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г 

5. Отчет за дейността на читалищата на територията на Община Брезник 

6. Други 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

По дневния ред: 

Виолета Младенова уведомява за допълнително постъпили докладни записки и разгледани от 

съвместното заседание на постоянните комисии към ОбС: 

- Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка на право на прокарване на 

ел.кабел от бившето МТС до района на ДЗРЧ Брезник 

- Докладна записка относно съгласие за учредяване право на прокарване за отклонение от 

техническата инфраструктура през имот, частна общинска собственост с идентификатор 

06286.501.1142 и имот публична общинска собственост с идентификатор 06286.501.1774 

- Докладна записка относно кандидатстване с проект "Закупуване на оборудване и 

обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Брезник пред фонд "Социална закрила 

към МТСП 

- Молба от Веселин Станойчев Йорданов – жител на град Брезник – пострадал при 

футболна среща с фрактура 

- Молба от Петър Рангелов Огнянов за отпускане на еднократна помощ 

- Отчет анализ на РУ на МВР за дейността през 2017г 

Постъпили още: 

- Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на ученик от ХІІ клас, випуск 

2018 г на СУ „Васил Левски” гр.Брезник 
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- Докладна записка относно отпускане на парична помощ на Сдружение – Ловно – 

рибарско дружество „Сокол“  гр. Брезник 

 

 Гласува се допълнително предложените докладни записки да се включат в дневния ред 

 С 13 гласа „за” се приема 

 Гласува се целия дневен  ред с допълненията  

 С 13 гласа „за” е приет следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно Годишен отчет на Кмета на Община Брезник за изпълнение на 

Програмата за управление на Община Брезник за мандат 20`15-2019г , за 2017г 

2. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2018г 

3. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на 

печалбата за 2017г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им 

4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г 

5. Отчет за дейността на читалищата на територията на Община Брезник 

6. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка на право на прокарване на 

ел.кабел от бившето МТС до района на ДЗРЧ Брезник 

7. Докладна записка относно кандидатстване с проект "Закупуване на оборудване и 

обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Брезник пред фонд "Социална закрила 

към МТСП  

8. Докладна записка относно съгласие за учредяване право на прокарване за отклонение от 

техническата инфраструктура през имот, частна общинска собственост с идентификатор 

06286.501.1142 и имот публична общинска собственост с идентификатор 06286.501.1774 

9. Молба от Веселин Станойчев Йорданов – жител на град Брезник – пострадал при 

футболна среща с фрактура 

10. Молба от Петър Рангелов Огнянов за отпускане на еднократна помощ 

11. Отчет анализ на РУ на МВР за дейността през 2017г 

12. Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на ученик от ХІІ клас, випуск 

2018 г на СУ „Васил Левски” гр.Брезник 

13. Докладна записка относно Отпускане на парична помощ на Сдружение – Ловно – 

рибарско дружество „Сокол“  гр. Брезник 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Годишен отчет на Кмета на Община Брезник 

за изпълнение на Програмата за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г , за 

2017г 

 

Йорданка Ушашка – докладната записка беше разгледана от постоянните комисии и се допуска 

до ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 13 гласа „за”  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  602 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема годишен 

отчет на Кмета на община Брезник за изпълнеине на Програмата за управление на Община 

Брезник за мандат 2015-2019г за 2017год. 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови 

разходи през 2018г 

Йорданка Ушашка – постоянните комисии разледаха докладната и я допускат до ОбС. Приемаме 

предложението от докладата. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  603 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови 

разходи през 2018 г., съгласно приложение №1. Промяната засяга обекти на стойност 225 232 

лв. и не засяга останалите обекти в списъка.  

Компенсирана промяна по бюджета за 2018г. на Община Брезник, както следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:  

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ 

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“  

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 4 980 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 4 980 лв. 

Дейност 745 „Обредни домове и зали” 

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 3 600 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 3 600 лв. 

 

2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:  

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 

на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  8 580 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 8 580 лв. 
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ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и 

разпределение на печалбата за 2017г на общинските дружества със 100% общинско участие 

в капитала им 

Йорданка Ушашка – комисиите разгледаха докладната и допускат до ОбС 

Виолета Младенова –  Тук трябва да вземем две отделни решения за двете дружества. Ако 

вносителите и мат да добавят нещо? 

 Гласува се предложения проект за решение. Приемане отчета на „Водоснабдяване” ЕООД 

 Борислав Стоянов не участва в гласуването поради конфликт на интереси 

 С 12 гласа „за” ОбС  взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  604 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, чл. 7 ал. 

1 , във връзска с чл. 20 ал. 1 т. 3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско 

имущество и упражняване на правата на осбственост на Община Брезник в търговските 

дружества, Общинският съвет Брезник: 

1. Приема годишния отчет и баланс за 2017г на „Водоснабдяване” ЕООД 

2. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент в общината, поради финансова загуба. 

 

 Гласува се предложението за приемане отчета на „Брезник фарм” ЕООД 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  605 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, чл. 7 ал. 

1 , във връзска с чл. 20 ал. 1 т. 3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско 

имущество и упражняване на правата на осбственост на Община Брезник в търговските 

дружества, Общинският съвет Брезник: 

1. Приема годишшния отчет и баланс за 2017г на „Брезник фарм” ЕООД. 

2. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент в общината. След отразяване на 

печалбата в законови резерви, да се ползва за увеличаване асортимента на лекарствените 

продукти. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общинска програма за 

закрила на детето за 2018г 

Йорданка Ушашка – комисиите разгледаха докладната. Допускат я до ОбС 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е №  606 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 1 от Закона за закрила на детето, 

Общинският съвет Брезник  приема Общинска програма за закрила на детето за 2018г на Община 

Брезник. 

ПЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на читалищата на територията на Община Брезник 

Йорданка Ушашка – Материала беше разгледан на комисия и допуснат до сесията без изготвяне 

на докладна 

 

Ваньо Добринов – предлагам да се гласува че ОбС приема за сведение на основание чл. 21 ал.1 

т.23 от ЗМСМА 

 

 Гласува се предложеното решение  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  607 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет  Брезник приема за 

сведение отчета за дейността на читалищата на територията на Община Брезник за 2017г. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка на право на 

прокарване на ел.кабел от бившето МТС до района на ДЗРЧ Брезник 

 

Йорданка Ушашка – докладната беше разгледана на съвместно заседание на постоянните 

комисии. Получихме разяснения. Допускаме до ОбС. 

  

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е №  608 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и 3,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във 

връзка с чл. 193 от ЗУТ, чл. 31, ал. 2 и 3, чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник: 

           1. Утвърждава пазарната оценка на право на прокарване върху  500 линейни метра от 

трасето на съществуваща стълбова линия общинска собственост и сервитут на 2 м от двете 

страни на кабел  в участъка от трафопост „МТС” до проектно разпределително табло в ПИ с 

идентификатор 06286.32.22 по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед № РД-18-

35/23.04.2009 г. в размер на 7075.00 лв., за срок от 10 години, в полза на „ТЕНА“ ЕООД, ЕИК 

113586062, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , район Южен бул. „Александър 

Стамболийски“ №106, ет. 6, ап.71, представлявано от Стоил Валентинов Стоянов.  

2. Направеният разход на Община Брезник за изготвяне на оценка за право на ползване 

в размер на 150.00 лв. да бъде заплатен от титуляра по договора.  

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия, съгласно 

закона.  
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СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект "Закупуване на 

оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Брезник пред фонд 

"Социална закрила към МТСП 

 

Йорданка Ушашка – на съвместното заседание на постоянните комисии докладната беше 

разгледана. Разяснения даде г-жа Добревска . Допускаме до ОбС. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  609 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

 

1. Дава съгласие проект: “Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен 

социален патронаж в гр. Брезник“ да бъде подаден  пред фонд „Социална закрила“ 

към Министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансови 

средства в рамките на една календарна/бюджетна/ година.  

 

2. Удостоверява, че е осигурено собствено съфинансиране в рамките на 10 % от 

стойността на проекта, а именно до 3000 лв. за дейностите, описани в проект: 

“Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр. 

Брезник“ 

 
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно съгласие за учредяване право на прокарване за 

отклонение от техническата инфраструктура през имот, частна общинска собственост с 

идентификатор 06286.501.1142 и имот публична общинска собственост с идентификатор 

06286.501.1774 

 

Йорданка Ушашка – комиите разледаха докладната и я допускат до сесията. 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  610 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 6, чл. 39, ал. 2 и 3 от 

ЗОС, във връзка с чл.67 от ЗЕ, чл. 193, ал. 1от ЗУТ, чл. 15, ал. 1, т. 3, от НРПУРОИ в Община 

Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:  

1. Дава съгласието си Община Брезник да учреди право на прокарване за отклонение 

от техническата инфраструктура през имот частна общинска собственост с идентификатор 

06286.501.1142 с начин на трайно ползване:високо застрояване над 15 м. с дължина на 

трасето 28.05 м или 57 кв.м и през имот публична общинска собственост с идентификатор 

06286.501.1774, с начин на трайно ползване: второстепенна улица с дължина  на трасето 165 

кв.м, по КК на гр. Брезник, във връзка с възникване на сервитут по реда на чл.64 от Закона за 

енергетиката за съоръжения, до имот с идентификатор 06286.501.1177 за който е отреден 

УПИ I,, кв.61 по РП на гр. Брезник., както следва: 

Трасето на кабела започва от съществуващ стълб, намиращ се в поземлен имот с 

идентификатор 06286.501.1142 – общинска частна собственост, НТП – високо застрояване 

/над 15 м/, с площ 886 кв.м и дължина на трасето в м 28,05 м и сервитут 57 кв. м. Минава през 

имот публична общинска собственост с идентификатор 06286.501.1774, с начин на трайно 

ползване: второстепенна улица с дължина на трасето 77,38 м и сервитут 165 кв.м, по КК на 
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гр. Брезник. Общата дължина на кабела, преминаващ през общински имоти е 105.43 м със 

сервитут 222 кв.м. 

2. Определя еднократен размер на обезщетение за имот с идентификатор 

06286.501.1142 – частна общинска собственост в размер, определен от лицензиран оценител 

на стойност-774.90 лв.За имот с идентификатор 0628.501.1774 не следва да се заплаща 

обезщетение. 

3. Направеният разход на Община Брезник за изготвяне на оценка за право на 

ползване в размер на 150.00 лв. да бъде заплатен от титуляра по договора.  

 4. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по 

сключване на договора. 

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от Веселин Станойчев Йорданов – жител на град Брезник – 

пострадал при футболна среща с фрактура 

 

Йорданка Ушашка – молбата беше разкледана от комисиите. Гласува се предложение г-жа 

Младенова да изготви докладна записка с предложение за отпускане на 600лв. 

 

Виолета Младенова – имате докладната. Предложението е за отпускане на 600 лв. 

 Гласува се направеното предложение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за”  ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  611 

                       На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 600 / шестотин/ лева на Веселин Станойчев Йорданов 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14, обезщетения и помощи по решение на ОбС 

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура 

 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Петър Рангелов Огнянов за отпускане на еднократна помощ 

 

Йорданка Ушашка – молбата беше разгледана от комисиите. Предлагаха се различни суми за 

отпускане на лицето. Гласува се предложението г-жа Младенова да изготви докладна за 

отпускане на 200 лв. 

 

Ваньо Добринов – на комисията гласувах за 200 лв. Касае се за едно лице, прекарало повече 

време в затвора в следствие на кражби. Не е морално ОбС да отпусне тези пари на този човек. 

Хуманно е да се отпуснат от социални грижи. Това е достатъчно. Моето предложение е тази 

молба да не се раглежда. 

 

Янка Хранова – Колко щети е нанесъл. Кокошкарски истории. Мисля да погледнем от хуманната 

страна. Апелирам да  се разгледа. В момента се нуждае от помощ. 

 

Иван Тинков – Защо да го наказваме. Той си е изтърпял наказанията. Предлагам да разгледаме 

докладанта. 

 

 Гласува се предложение да не се разглежда докладната 

 Росен Огнянов не участва в гласуването поради конфликт на интереси 

 С 2 гласа „за”, 10 против и 1 въздържал се – предложението не се приема 
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  Докладната остава за разглеждане. 

 

Виолета Младенова – докладната е изготвена и е пред вас. Предложението е за 200 лв. 

 Гласува се предложението за отпускане на 200 лв. на Петър Рангелов. 

 Поименно гласуване . Председателят на ОбС  чете имената на съветниците. 

 Росен Огнянов не участва в гласуването поради конфликт на интереси 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  612 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 200 / двеста/ лева на Петър Рангелов Огнянов 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14, обезщетения и помощи по решение на ОбС 

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура 

 

 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет анализ на РУ на МВР за дейността през 2017г 

 

Иван Тинков – бяхме запознати с отчета за дейността на Районното управление. Предлагам да 

гласуваме положителна оценка за работата им. Предлагам проект за решение, като напишем и 

писмо по отношение временната бройка  „Системен оператор-БДС” /чете проекта за решение/ 

 Предложението се подлага на гласуване. 

 

Ваньо Добринов – не е наша работа кадровата политика. Предлагам само да приемем отчета 

 

 Гласува се приемане на отчета за дейността на РУ на МВР 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

  

Р Е Ш Е Н И Е №  613 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник: 

1. Приема за сведение отчет анализа на РУ на МВР Брезник при ОД на МВР Перник, като 

дава положителна оценка за дейността, извъшена по опазване на обществения ред и 

борбата срещу престъпните посегателства на територията на Община Брезник за 2017г. 

 

 

Гласува се предложението на Иван Тинков за длъжността „Системен оператор БДС” 

 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

      Р Е Ш Е Н И Е   №   614 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник препоръчва: 

1. Изписаното пожелание в отчет-анализа щата „Системен оператор БДС” да се 

трансформира от временна в постоянна щатна бройка. 

2. Кметът на Община Брезник да продължи с кореспонденцията, имаща отношение към 

трансформирането на щат „системен оператор БДС” при РУ Брезник от времененн в 

постоянен. 

3. Препис от настоящето решение да се изпрати на МВР -  София и ОД на МВР – Перник. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на 

ученик от ХІІ клас, випуск 2018 г на СУ „Васил Левски” гр.Брезник 
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Виолета Младенова – На съвместното заседание на постоянните комисии обсъждахме, че може 

да постъпи искане за отпускане на финансова помощ на абитуриент. Имаме докладна записка от 

кмета с предложение за отпускане на 300 лв. от § 42-14 помощи  по решение на ОбС. 

Предлагам да гласуваме предложението. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е №  615 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 300,00 /триста/ лева на абитуриентката Десислава Венкова Миткова 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС 

Брезник, дейност 123 „Общински съвети” 

3. Упълномощава кмета на община Брезник да предприеме необходимите действия. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Отпускане на парична помощ на 

Сдружение – Ловно – рибарско дружество „Сокол“  гр. Брезник 

 

Виолета Младенова – във връзка с получено писмо от сружение  Ловно-рибарско дружество 

„Сокол” има постъпила докладна записка от председателя на социалната комисия. Предлагам 

средствата да бъдат взети от представителните на ОбС. 

 

Янка Хранова – предлагам да отпуснем сумата от 500лвм. 120 години е юбилей на дружеството. 

 

Ваньо Добринов –Членуват много хора в дружеството. Грижат се за природата. Предлагам 

сумата да бъде 700 лв. 

 

Янка Хранова – оттеглям предложението си. 

 

 Гласува се предложенито за отпускане на 700лв. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветиците. 

 Росен Огнянов и Станислав Велков не участват в гласуването поради конфликт на 

интереси 

 С  8 гласа „за”  и 3 въздържал се  

 

Иван Ставрев – искам прегласуване на предложението 

 Предложението се прегласува. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С  9 гласа „за” и 2 въздържали се ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 616 

На основание чл.21, ал.1, т. 6, и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска сумата от 700 лв. на Сдружение – Ловно – рибарско дружество „Сокол“  гр. 

Брезник. 

2. Средствата да бъдат взети от § 10-98, представителни средства на Председателят  на ОбС, 

по решение на ОбС. 

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /М.Христова/         /Виолета Младенова/ 


