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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 24.10.2017г. 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. 

 

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

Станислав Велков 

 

 

От общинската администрация присъстват: От общинската администрация присъстват: Иван 

Бъчваров – зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Милва Огнянова – 

гл.счетоводител Моника Банкова – експерт бюджет и ТРЗ,  Наталия Първанова – експерт 

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

Атанасов – гл.специалист УС, Милен Миленков – юрисконсулт. 

 

Предложен е следния проет за 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на Община 

Брезник. 

2. Докладна записка относно приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, 

рекламни информационни и монументално-декоративни елементи 

3. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Сергей 

Димитров 

4. Информация за зимната подготовка в общината 

5.  Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник 

6. Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник 

7. Информация относно готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата 2017-2018г 

8. Други  

 

Заседанието открито от Йорданка Ушашка  - председател на комисията 

 

По дневния ред: 

Виолета Младенова – председател на ОбС 

 Предлагам допълнително да бъде включена молбата за еднократна помощ на Малин 

Стоянов 

 Гласува се    допълнителната молба да бъде включена в дневния ред 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 Гласува се дневния ред с допълнението 

 С 5 гласа „за“ се приема дневния ред с допълнителната молба 
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ПЪРВА ТОЧКА: Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за 

средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на 

Община Брезник. 

 

Станислав Велков – на стр. 4 – дейности лов и риболов 

 

Милва Огнянова – там отчитаме дейностите по договори за сечта. Всички такси които се 

плащат по тези договори - отнасящи се до гори, за маркиране на дървесината. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 5 гласа „за“ се до пуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приема Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи 

дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи 

 

Виолета Младенова – Това е по протеста на окръжна прокуратура, за отмяна на тестове в 

наредбата.  Промяната е направена, стои на сайта. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ 

на Сергей Димитров 

 

Виолета Младенова – Сергей е един мъж, който преди работеше в енергото. Много тежък 

случай. 

 

Мария Добревска – в общината има молба от Малин, На миналата сесия ОбС прехвърли 

средства. Решението вчера влезе в сила. Ще се съберем и ще отпуснем еднократна помощ. 

 

Виолета Младенова – предлагам да отпуснем на Сергей 500 лв.  

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС с предложение за отпускане 

на  500лв. 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Информация за зимната подготовка в общината 

 

Иван Бъчваров – зам. кмет – има избрана фирма. Предстои подписване на договор. 

 

Виолета Младенова – вчера се каза, че има две фирми. 

 

Иван Бъчваров – късно снощи на електронната поща е получено писмо, че единия кандидат се 

отказва. Остава една фирма. До сега не сме имали проблеми с почистването. 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 
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ПЕТА ТОЧКА: Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Да уточним, че не сме включили        договора за превоз на 

пътници. Той е по-различен, не се плаща концесионна вноска. 

 Още нещо – от днес е подписан договора за концесия на язовир Красава 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник 

 

Росен Огнянов – говори се, че се прави боксова зала 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – да, в момента се прави ремонт на старата зала, над съблекалните. 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Информация относно готовността на учебните заведения на 

територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018г 

Мария Добревска – зам.кмет – Всичко , което общината контролира е описано подробно в 

докладната. 

 

ОСМА ТОЧКА: Молба от Малин Стоянов за отпускане на еднократна помощ 

 

Йорданка Ушашка – предлагам поради това, че молбата ще бъде разгледана от комисията в 

общината да не се внася в ОбС. 

 Предложението се гласува 

 С 5 гласа „за“ се  приема – молбата няма да се разглежда в ОбС. 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

 

    1………………………../Йорданка Ушашка/ 

 

    2………………………../Станислав Велков/ 

 

    3……………………….../Росен Огнянов/ 

 

    4…………………………/Катя Йордванова/ 

 

    5………………………../Добринка Дойчева/ 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 


