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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 

 

 

 Днес 22.02.2016г. от 14.30 часа  в заседателната зала на ОбС Брезник  /пл. “9-ти 

септември” № 2 се провежда    заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, 

образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта към ОбС.  

 

Присъстват: Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева, Станислав Велков, Росен Огнянов, Катя 

Йорданова, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар, Милен Миленков – юрисконсулт, Наталия Първанова – 

ст.експерт образование и култура. 

 

Предложен е следният проект за  

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно  приемане Програма за управление на Община Брезник за 

мандат 2015-2019г. 

2. Докладна записка относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС 

Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

мандат 2015-2019г. 

3. Докладна записка относно: Приемане Програма за работа на Общински съвет Брезник 

за 2016г. 

4. Докладна записка относно: Постъпила молба от „ Дружесвото на инвалидите“ за 

отпадане плащането на наем за общинското помещение, което ползват 

5. Докладна записка относно: Постъпила молба от Василка Виденова Иванчева за 

еднократна парична помощ 

6. Докладна записка относно: Постъпила молба от Даниела Бориславова Борисова за 

еднократна парична помощ 

7. Докладна записка относно: Постъпила молба от Калоян Борисов Велков  

за еднократна парична помощ 

8. Докладна записка относно: Постъпила молба от Наташа Иванова Велинова за 

еднократна парична помощ 

9. Докладна записка относно приемане на Анализ на ситуацията и потребностите от 

социални услуги в Община Брезник - Доклад м.януари 2016г. 

10. Докладна записка относно даване на съгласие от ОбС Брезник за изпълнение на проект 

"Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно 

положение в Община Брезник". 

11. Други 

 

- Докладна записка относно опрощаване на задължения на Алекси Герасимов 

Митков, живущ в село Кошарево, Община Брезник.  

 

Заседанието открито от Йорданка Ушашка – председател на комисията 
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Росен Огнянов – предлагам точките които вече са разгледани в другите комисии да 

отпаднат  - 1, 2 ,3 и 10  

 

 Гласува се предложението да се добави докладната за опрощаване задължението на 

Алекси Герасимов Митков от с.Кошарево  

 С 5 гласа „за” се приема 

 Гласува се да от паднат 1,2,3 и 10 точка 

 С 5 гласа „за” се приема 

 

ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ТОЧКА – отпаднали след гласуване 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпила молба от 

„Дружесвото на инвалидите“ за отпадане плащането на наем за общинското 

помещение, което ползват 

 

Иван Бъчваров – само да кажа, че до момента имат да плащат 6 вноски. 

 

Виолета Младенова – има повече писма, за предоставяне на техника и други. 

 

Иван Борисов  - необходимо е да се намери трайно решение на въпроса с клубовете. 

За колко време да отпадне наема? 

 

Станислав Велков – от момента който имат да плащат до края на календарната година 

 

 Гласува се прекратяване  на дебатите 

 С 5 гласа „за” се приема 

 

 Гласува се да се внесе докладната с предложение от момента на задължението до 

края на календараната година. 

 С 5 гласа „за” се приема 

 

ПЕТА  ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпила молба от Василка Виденова 

Иванчева за еднократна парична помощ 

 

Мария Добревска – в края на миналото заседание предложих да изработите критерии. 

Молбите ще продължават да валят. 

 

Росен Огнянов – можем ли да откажем без да внасяме в ОбС. 

 

Гласува се прекратяване на дебатите. 

С 5 гласа „за” се прекратяват. 

 

Наталия Първанова – в общината има изработени критерии. 

 

Росен Огнянов - дали да не отложим всички молби, до изготвяне на критерии. 

 

Станислав Велков – предлагам да отложим всички молби до изготвяне на критерии. Да се 

сложи максимална сума. Според мен болнично лечение и следболничното,  нещо което се е 

случило /бедствие/. Средствата които се получават да бъдат срещу оправдателни документи. 
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Гласува се отлагане на т. 5,6,7 и 8 до изработване на критерии за отпускане на парични 

помощи 

 С 5 гласа „за” молбата се отлага до изработване на критерии за отпускане на парични 

помощи 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпила молба от Даниела Бориславова 

Борисова за еднократна парична помощ 

 

С 5 гласа „за” молбата се отлага до изработване на критерии за отпускане на парични помощи 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпила молба от Калоян Борисов 

Велков за еднократна парична помощ 

 

С 5 гласа „за” молбата се отлага до изработване на критерии за отпускане на парични помощи 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпила молба от Наташа Иванова 

Велинова за еднократна парична помощ 

 

С 5 гласа „за” молбата се отлага до изработване на критерии за отпускане на парични помощи 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:/ Докладна записка относно приемане на Анализ на ситуацията и 

потребностите от социални услуги в Община Брезник - Доклад м.януари 2016г. 

 

Наталия Първанова – структурата за този доклад е изпратена от областен управител. 

Необходимо е да се направи Областна стратегия за развитие на социалните услуги. 

Необходимо е вашето решение  за изпращане с анализа в областна администрация. Направена 

е съпоставка през последните три години. Данните са от последното преброяване. Дирекция 

Бюро по труда участва в разработването. 

 

 

Мария Добревска – Голям е обема на доклада, но анализа е задължителен във всяко едно 

отношение. 

 

 Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС 

 С 5 гласа „за” се приема. 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване на съгласие от ОбС Брезник за 

изпълнение на проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на 

децата в неравностойно положение в Община Брезник". 

 

Отпаднала от дневния ред 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно опрощаване на задължения на 

Алекси Герасимов Митков, живущ в село Кошарево, Община Брезник.  

Милен Миленков -  на икономическа комисия разяснихме. Касае са за задължение по 

административни разноски по дело. Имаше заповед за премахване на незаконен строеж. 
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Лицето обжалва заповедта. Съда  се произнесе в полза на общината. Заведохме изпълнително 

дело. 600 лв. за юридическа услуга. 80 лв. съдебни разноски. Лицето е инвалид. Не може да 

покрие дълга. 

 

Росен Огнянов – всичко това е пуснато до съдия изпълнител. Ако се отложи във времето ще 

нарасне с лихвите. На миналта комисия решихме частично опрощаване. Да заплати съдебните 

разноски. 

 

 Гласува се предложението от икономическа комисия - лицето да заплати съдебните 

разходи. Да се опростят юридическите услуги. 

 С 5 гласа „за” предложението за частично опрощаване се приема. 

 

 Поради  изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ на  КОМИСИЯТА: 

  

     1……………………../Йорданка Ушашка/ 

 

     2……………………../Добринка Дойчева/ 

 

     3………………….…./Катя Йорданова/ 

 

     4……………………../ Росен Огнянов/ 

 

     5……………….……./Станислав Велков/ 

 

 

Протоколист: 

 /Л.Любомирова/ 

 

 


