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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 21.11.2016г. от 16.30 часа  в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември”  се 

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

вероизповедания, младежка дейност и спорта към ОбС Брезник. 

 

Присъстват: Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева, Катя Йорданова 

 

Отсъстват: Росен Огнянов, Станислав Велков 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Детелина Виденова, Лилия Чернева – 

специалисти ТСУ и ЕИ, Бойко Атанасов – гл.специалист УС. Наталия Първанова – ст.експерт 

образование и култура, Милва Тренчева – Огнянова – гл.счетоводител. 

 

Предложен е следния проект за  

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2016г и даване съгласие за продажба на поземлени 

имоти. 

2.  Докладна записка относно Приемане  на Анализ на потребностите от подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците в Община Брезник. 

3. Докладна записка относно Даване на съгласие от Общински съвет Брезник за 

кандидатстване на община Брезник като партньор с проект по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет4 

„Насърчаване на социалното предприемачество и професионалната интеграция в 

социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост“ 

4. Други 

 

Заседанието открито от  Йорданка Ушашка – председател на комисията 

 

По дневния ред: няма допълнения и предложения по дневния ред 

 

Гласува се предложения дневен ред 

С 3 гласа „за“ се приема 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за 

разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2016г и даване съгласие за 

продажба на поземлени имоти. 

 

Иван Бъчваров – това са незастроени парцели. След решения на ОбС  ще се изготви оценка и 

насрочи търг. 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОБС 

С 3 гласа „за“ се допуска 



2 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане  на Анализ на потребностите от 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Брезник. 

 

Йорданка Ушашка – разгледана е на правна комисия.  Има предложение да се уточни броя на 

обслужваните деца от Брезник в ЦСРИ Трън. 

 

 Гласува се допускане на Анализа до сесия на ОбС 

 С три гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Даване на съгласие от Общински съвет 

Брезник за кандидатстване на община Брезник като партньор с проект по оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване 

на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет4 

„Насърчаване на социалното предприемачество и професионалната интеграция в 

социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост“ 

 

Ели Маноилова – представител на бенефициента 

  Целта на проекта да се осигури работа на младежи от Община Брезник. Ще се предостави 

професионално обучение. Ще се осигурят работни места за 12-13 човека. Предвидено е едно 

работно място за управител. Предвидили сме на общината три дейности. Психологическо 

подпомагане, социална и професионална интеграция. Основното е хората да се адаптират към 

трудови навици. При трайно безработни трудно се включват в работна среда. Третата точка е 

социален маркетинг. Организиране на конференции, публикуване на информация. Тази точка 

може да се възложи и на читалището. 

Има втори партньор – ще се заеме с проучване на пазара на труда. Да се създаде такова 

обучение, и такава среда, че да се продължи. 

 

Наталия Първанова – кой е управляващия орган. 

 

Ели Маноилова – на първо място Европейските фондове. 

 

 Гласува се допускане до сесия на докладната записка. 

 С 3 гласа „за“се допуска. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

     К О М И С И Я: 

 

     1……………………/Йорданка Ушашка/ 

 

     2……………………/Катя Йорданова/ 

 

     3……………………./Добринка Дойчева/ 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 


