
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 20.02.2018г. от 14.00 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, Добринка Дойчева, Катя Йорданова , Росен Огнянов, Станислав 

Велков, както и Виолета Младенова – председател на ОбС  

 

От общинската администрация присъстват: Мария Добревска – зам.кмет, Наталия Първанова – 

ст.експерт образование и култура,  Милен Миленков – юрисконсулт, Лилия Чернева – специалист 

ТСУ  и ЕИ 

 

Предложен е следния проект за 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Брезник и взаимодействието му с общинската администрация 

2. Молба за еднократна финансова помощ от Елисавета Йорданова Кръстева 

3. Други 

 

Заседанието открито от Йорданка Ушашка – председател на комисията 

 

По дневния ред 

Виолета Младенова – уведомява за допълнително постъпила докладна записка 

 

- Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на младежта в Община 

Брезник за 2018 

 

Гласува се допълнително постъпилата докладна да се включи в дневния ред 

С 5 гласа „за“ се включва 

Гласува се целия дневен ред с допълнението 

С 5 гласа „за“ се приема дневния ред 
    

ПЪРВА ТОЧКА: Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Брезник и взаимодействието му с общинската администрация 

Катя Йорданова – Вчера в правна комисия се оформи решение 

Виолета Младенова – чете предложението на правна комисия. Уведомява за постъпила докладна 

записка от Ивелина Крумова относно промяна името на комисията за предотвратяване на 

комисията. 

Милен Миленков – юрисконсулт - съобразявайки се с новия закон ние трябва да приемем 

текстовете. Дори декларациите. Вие трябва да декларирате. Ако се промени закона, ще се 

съобразяваме с новостите. 

 Гласува се да бъде допусната докладната до заседание на ОбС, като се подкрепя 

предложения проект за решение от правна комисия. 



 С 5 гласа „за“ се допуска 

ВТОРА ТОЧКА: Молба за еднократна финансова помощ от Елисавета Йорданова Кръстева 

Виолета Младенова – Постъпи молбата. Вярно, че сме в началото на годината, но имаме само 

4х.лв. Трябва да решим как ще отпускаме средства. 

 

Йорданка Ушашка – предлагам на този етап молбата да не се допуска до сесия 

 

 Гласува се направеното предложение 

 С 5 гласа „за“ молбата не се допуска за разглеждане 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на 

младежта в Община Брезник за 2018 

 

Наталия Първанова – Ежегодно се изготвя и приема план за развитие на младежта. За съжаление 

младежите в Брезник не са достатъчно активни. Имаше две места за „старт на кариерата“ за млади 

хора – не пожелаха да започнат. 

 

Виолета Младенова – чете: да бъде назначен трудов медиатор, който да мотивира неактивните 

младежи да търсят работа. 

 

Наталия Първанова – експерт образование и култура  -   това е нещо като здравния медиатор. Да 

работи с младите хора, да ги мотивира за търсене на работа. 

       

Виолета Младенова – кога се предвиждат изброените мероприятия.                                                          

Не се ли изисква отчет по изпълнение на програмата. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината - те си вървят през цялата година чрез здравния 

медиатор. Отчет се изисква и се представя в областна администрация. 

 

Виолета Младенова – хубаво е, като приемаме Програмата да разгледаме и отчета когато е готов. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесията 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ: 
 

      1…………………./Йорданка Ушашка/ 

 

      2…………………./Добринка Дойчева/ 

 

      3…………………../Катя Йорданова/ 

 

      4…………………./Росен Огнянов/ 

 

      5…………………./Станислав Велков/ 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л. Любомирова/ 


