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

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

 Днес 11.10.2016г. от 14.30 часа  в заседателната зала на ОбС Брезник, се провежда 

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

младежка дейност и спорта към ОбС. 

 

Присъстват:  Йорданка Ушашка, Катя Йорданова, Добринка Дойчева, Росен Огнянов 

Станислав Велков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

 

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

Борисов – секретар на общината,  Милен Миленков – юрисконсулт, Милва Тренчева – 

Огнянова – гл.счетоводител, Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, Иванка 

Михайлова – ст.специалист горско и селско стопанство, Моника Банкова – ст.специалист 

бюджет и ТРЗ, Лилия Чернева – специалист ТСУ и ЕИ, Детелина Виденова -  

 

Предложен е следния проект за дневен ред:  

 

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на 

сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 

30.06.2016г 

2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-

2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г. 

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане 

с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник. 

4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски 

градини на територията на Община Брезник. 

5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на 

Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. 

6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай 

7. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет. 

8. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на 

граждани, намиращи се в тежко социално положение. 

9. Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ 

10. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ 

11. Други  

 

Заседанието открито от Йорданка Ушашка – председател на комисията. 

 

Виолета Младенова – предлагам да оттеглим молбата на Румен Александров.  

Като допълнителни докладни са постъпили: 

 

- Докладна записка  относно предложение за предоставяне безвъзмездно за 

стопанисване и управление на имот публична общинска собственост представляващ сграда 

за култура и изкуство „Читалище Просвещение 18790 гр. Брезник. 

-  Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване на Община Брезник с 

проект по ОП Развитие на човешките ресурси „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване 

 



   Гласува се предложения дневен ред с предложенията и измененията 

 С 5 гласа „за“ дневния ред е приет 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на 

бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

към 30.06.2016г 

 

Милва Огнянова – информацията е пред вас. Преблемите с ЦНСТ и детска градина са 

отстранени 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

ВТОРА ТОЧКА: Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 

периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 

2017г. 

 

Йорданка Ушашка – стратегията е качена на сайта. Ако има въпроси? 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление 

и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община 

Брезник. 

 

Станислав Велков – има ли даден обект под наем 

 

Мария Добревска – единствено физкултурния салон на СУ „Васил Левски“ е отдаден с 

договор. Плаща наем от 30 лв. Друг обект не е отдаван под наем  и не е вземана такса. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и 

реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 

общинските детски градини на територията на Община Брезник. 

 

Мария Добревска – Закона ни задължава да приемен такава Наредба 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно готовността на учебните заведения на 

територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. 

 

Виолета Младенова – предлагам на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 да приемем информацията 

  

Гласува се да бъде допусната информацията до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно създаване на Обществен съвет. 

 



Виолета Младенова – предложила съм на предишните комисии Йорданка Ушашка да бъде 

представител на ОбС в съвета 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно 

подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение. 

 

Милва Огнянова – Средствата, които бяха гласувани от ОбС са изчерпани. Има подадени 

молби. Предлагам от срествата за бебета да бъдат прехвърлени за помощи. 

 

Мария Добревска – Има изготвени критерии и правила. Много сериозно се отнасяме към 

въпроса. Не сме дали на никого за огрев или да плати ток. Само за сериозни здравословни 

проблеми. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията и допускане на докладната до ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова 

помощ 

 

Виолета Младенова – Правна комисия отхвърли молбите на Руси и на Стоил. 

 

Катя Йорданова – взели са пари за отопление. 

 

Росен Огнянов – предлагам да се  разгледа на сесия и се помисли за отпускане на помощ 

 

 Гласува се молбата от Руси Станев да се разгледа 

 С 1 глас „за“ , 1 против и 3 въздържали се -  не се допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна 

финансова помощ 

 

 

Катя Йорданова – Стоил имаше молба в дирекция Социално подпомагане. Беше определен за 

подпомагане.  Съпругата му трябваше да представи удостоверение за доход. Не донесе и 

молбата отпадна. 

 

 Гласува се молбата на Стоил Илиев да бъде допусната за разглеждане в ОбС 

 С 5 гласа „против“ молбата се отхвърля 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  относно предложение за предоставяне 

безвъзмездно за стопанисване и управление на имот публична общинска собственост 

представляващ сграда за култура и изкуство „Читалище Просвещение 1870 гр. 

Брезник. 

 

Йорданка Ушашка – докладната е разгледана в другите комисии.  

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

кандидатстване на Община Брезник с проект по ОП Развитие на човешките ресурси 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 



 

Мария Добревска – извиняваме се, че не е подписана докладната от кмета. Той отсъства. 

Разкриването на център за социална рехабилитация и интеграция е залегнал в Стратегията за 

социални услуги. Готвим проектното предложение. Необходимо е решение на ОбС . Имаме 

възможност в сградата на бившата болница да обособим помещения. Едно ЦСРИ извършва и 

рехабилитационна дейност. Изразяване в работа с психолози.  Трудотерапия за възрастни 

хора. 

 

Виолета Младенова – Ще обслужва ли хората от ЦНСТ. В Трън съм работила и е така.  

 

Росен Огнянов – в последствия издръжката как ще бъде. 

 

Мария Добревска – очакваме да стане делегиран на държавна издръжка. 

 

Наталия Първанова – в училищата на територията на Община Брезник, децата със специални 

образователни потребности е  18. Би било много добре да има такъв център. 

 

Станислав Велков – има ли шанс да стане? 

 

Мария Добревска – Надяваме се. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

 

 

 

     К О М И С И Я: 

 

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

 

     2......................................./Станислав Велков/ 

  

     3......................................./Росен Огнянов/ 

 

     4......................................./Катя Йорданова/ 

 

     5......................................../Добринка Дойчева/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 


