
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 22.03.2016г. от 15.30 часа  в заседателната зала на ОбС  Брезник се провежда 

заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, 

младежка дейност и спортакъм ОбС. 

 

Присъстват: Йорданка Ушашка, Катя Йорданова, Станислав Велков, както и Виолета 

Младенова – председател на ОбС 

 

Отсъстват: Росен Огнянов и Добринка Дойчева 

 

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

секретар на общината,  Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Оля Малинова  - директор 

на дирекция ОСПО, Милен Миленков – гл.юрисконсулт, Наталия Първанова – ст.експерт 

образование и култура,   Лилия Чернева и Детелина Виденова – ТСУ и ЕИ 

  

Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно:  Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от ЕС 

2. Докладна записка относно:  Приемане на общински План за развитие на младежта в 

община Брезник за 2016г. 

3. Докладна записка относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2015г. 

4. Докладна записка относно: Приемане на програма за развитие на читалищната дейност 

на територията на община Брезник за 2016г. 

5. Във връзка с писмо от  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ПЕРНИК 

РУ- БРЕЗНИК за промяна  в  Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения 

ред, чистотата организацията и безопасността на движението на територията на община 

Брезник 

6.  Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението във връзка с 

програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. 

7. Молба  от Председателя на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца относно: 

Предоставяне на помещение  за осъществяване на дейността 

8. Молба от църковното настоятелство при  храм „Св.Николай Чудотворец“ с. Ребро 

относно: Отпускане на средства за ограда на храма 

9.  Други 

 

 

 Заседанието открито от Йорданка Ушашка – председател на комисията 

По дневния ред: 

Виолета Младенова – представя допълнително постъпилио докладни записки: 

- Актуализация на бюджета на Община Брезник 

- Определяне възнаграждение на длъжностното лице от общинската администрация за 

водене на протокол при заседание на ОбС и ПК 

- Молба за финансова помощ на абитуриенти 

 

Йорданка Ушашка: Като последна точка да разгледаме критерии за отпускане на еднократна  

финансова помощ 



 Гласува се предложения дневен ред с постъпилите допълнения: 

 С 3 гласа „за” се приема дневния ред 

 

 ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно:  Годишен отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от 

ЕС 

 

Моника Банкова – подробно съм описала всичко. Ако има въпроси 

 

 Гласува се да се допусне отчета до заседание на ОбС 

 С 3 гласа „за” се приема. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно:  Приемане на общински План за 

развитие на младежта в община Брезник за 2016г. 

 

Наталия Първанова – Програмата е опорен документ. Всеки може да направи предложение за 

младежка дейност. Ще бъде обявена на сайта на общината. 

 

 Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС 

 С 3 гласа „за” се допуска. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на Отчетен доклад за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните през 2015г. 

 

Наталия Първанова – ст.експерт образование и култура структурата на доклада се подава от 

Централната комисия. Ежегодно се изготвя доклад. 

 

Йорданка Ушашка – няма информация относно кой възпитател отговаря за определените 

ученици. 

 

Наталия Първанова –-  възпитателя е в контакт с родителите и класния ръководител. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината -  не всички деца са поставени под възпитателен 

надзор. 

Виолета Младенова – кои са обществените възпитатели. 

 

Наталия Първанова – четири са обществените възпитатели: Емилия Александрова, Наталия 

Първанова, Мария Добревска 

 

Виолета Младенова  - как се отчитате госпожо Първанова  като секретар на комисията и Вие 

г-жо Добревска като председател  - сами на себе си ли се отчитате. 

 

Мария Добревска – ИД секретар се отчита пред председателя, председателя се отичта пред 

секретаря. 

 

Наталия Първанова  - всички обществени възпитатели се отчитат пред местната комисия. 

 

 Гласува се приемане на доклада на комисията и допускане до ОбС 

 С 3 гласа „за” се приема и допуска за разглеждане 

 

 



ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на програма за 

развитие на читалищната дейност на територията на община Брезник за 2016г. 

 

Гласува се допускане на програмата до заседание на ОбС 

С 3 гласа „за” се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Във връзка с писмо от  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- 

ПЕРНИК РУ- БРЕЗНИК за промяна  в  Наредба №1 за осигуряване и поддържане 

на обществения ред, чистотата организацията и безопасността на движението на 

територията на община Брезник 

 

Виолета Младенова – вчера правна комисия направи предложение и съм подготвила докладна 

за подготовка на промени в наредбата от правна комисия с представител на РУ полиция и 

общинска администрация. Изпратила съм писма за определяне на представители  

 

Йорданка Ушашка – да гласуваме приемане предложението на правна комисия 

 С 3 гласа „за” се приема 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на 

движението във връзка с програмата за дейността на Общинския съвет Брезник 

за 2016г. 

 

Виолета Младенова – вчера се даде обяснение по отчета. Пропуснато е да се спомене 

маркировка при детската градина. 

 

 Гласува се допускане на отчета до заседание на ОбС. 

 С 3 гласа „за” се приема 

 

СЕДМА ТОЧКА: Молба  от Председателя на Асоциацията за развъждане на 

Брезнишка овца относно: Предоставяне на помещение  за осъществяване на 

дейността 

 

Оля Малинова – уведомява, че единственото свободно помещение е в бившата баня, което има 

нужда от ремонт. 

В писмото те посочват че имат нужда от представително помещение на представително място 

за развиване на дейност и съхраняване на документи. 

 

 Гласува се допускане до сесията. 

 С 3 гласа „за” се приема 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Молба от църковното настоятелство при  храм „Св.Николай 

Чудотворец“ с. Ребро относно: Отпускане на средства за ограда на храма 

 

Оля Малинова – това настоятелство всяка година искат средства. Ние не разполагаме със 

средства. Можем да предложим учестие в обществено полезен труд. 

 

Виолета Младенова – тази молба съм дала само на тази комисия. Няма докладна. От друга 

страна имаме решение, че разрешаваме на всички църкви да кандидатстват по проекти. 

 

Иван Борисов – те изградиха много неща със спонсорство. Много хубаво е станало. Това е 

бившето училище в Ребро. Не зная дали целия двор е към църквата  или е обособено.  

 



Моника Банкова – в момента няма средства които можем да отпуснем. 

 

Наталия Първанова – тази молба трябва да бъде придружена с документи. 

 

Мария Добревска –  зам.кмет - комисията може да упълномощи предстедателя на ОбС да 

върне отговор на молителя, че поради липса на средства молбата не може да бъде 

удовлетворена. 

 

Катя Йорданова – предлагам да гласуваме това предложение 

 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 3 гласа „за” се приема  

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Актуализация на бюджета на Община 

Брезник 

 

 

Моника Банкова – постъпи докладна записка от Елисавета Бараклийска за недостик на 

средства  

Нашето предложение е да се намалят кредитите от дейност общинска администрация § 1030 – 

5 х. лв. от дейност  § 1058 – 6 х. лв. дейност – резерв -  § 97-00 – 9 х. лв.  Трите дейности общо 

става 20 х. лв. 

 

 Гласува се докладната да се внесе в ОбС с направените промени 

 С 3 гласа „за” предложението се приема  

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Определяне възнаграждение на длъжностното лице от общинската 

администрация за водене на протокол при заседание на ОбС и ПК 

 

Виолета Младенова – при разглеждане на предложението другите комисии предлагат 15 лв. на 

комисия и 30 лв. на сесия на ОбС 

 

Станислав Велков – съгласен съм с предложението 

 Гласува се допускане до ОбС 

 С 3 гласа „за” се приема 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба за финансова помощ на абитуриенти 

 

Йорданка Ушашка -  не познавам родителите, но Виктор Дамянов живее при бабата. Добър 

ученик. 

Другото дете Тодор Василев не го познавам. 

 

 

Наталия Първанова – по принцип когато са деца сираци, социално слаби ОбС е отпускал на 

абитуриенти.  

 

Катя Йорданова – предлагам председателя на ОбС да  изготви докладна като се отпусне 

определена сума на двамата ученика. 

 

Станислав Велков – предлагам 300 лв. 

 

 Гласува се предложението да се изготви докладна от председателя на ОбС с 

предложение за 300 лв. на дете. 



 Ст 3 гласа „за” се приема предложението. 

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане на  Критерии за отпускане на еднократна  

финансова помощ 

 

Станислав Велков – как до мемента е била практиката. Не е имало критерии. 

 

Йорданка Ушашка – значи докато има пари се отпускат и след това в края на годината ако има 

повече нуждаещ няма да има средства. 

 Предлагам да упълномощим председателя на ОбС да изготви проект за решение за 

приемане на предложените от ПК по здравна и социална политика, култура, образование, 

вероизповедания, младежка дейност и спорта към ОбС критерии за  реда и начина за 

отпускане на еднократни финансови помищи от ОбС Брезник. 

 

 С 3 гласа „за” предложението се приема.  

 

 

 

     Членове комисия: 

 

     1........................../Йорданка Ушашка/ 

 

     2........................../Катя Йорданова/ 

 

     3........................../Станислав Велков/ 

 

     4........................../ 

  

     5........................./ 

 

 

Протоколист: 

  / Л.Любомирова / 


