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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  19.03.2019г. от 12.00 часа  в заседателната зала на ОбС 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, Станислав Велков, Росен 

Огнянов, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Бойко Атанасов – специалист УС, Детелина 

Виденова и Лилия Чернева – специалисти ТСУ и ЕИ, Емилия Свиленова -  специалист 

образование и култура. 

 

Предложен е следния  
Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни 

през 2018г 

2. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 

2019г 

3. Докладна записка относно приемане на отчетни доклади от председателите на 

читалищата на територията на Община Брезник за осъществените дейности в 

изпълнение на съответните програми за 2018г и Програма за развитие на читалищната 

дейност на територията на Община Брезник за 2019г 

4. Други 

 

 

Заседанието открито от Йорданка Ушашка – председател на комисията   

 

По дневния ред: Няма допълнително постъпили докладни записки 

 

Гласува се предложения дневен ред 

С  5 гласа „за” дневният ред е приет. 

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетни през 2018г 

Мария Добревска – председател на МКБППМН – Ежегодно се изготвя доклада, по матрица на 

централната комисия. Необходимо е решение на ОбС. 

Виолета Мласенова – ще формулираме ли плана 

Мария Добревска – този план не е необходимо  да се включва. Оттегляме проекта след 2018г. 



2 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС с поправка на проекта за решение. 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила 

на детето за 2019г 

Мария Добревска – зам.кмет на общината – Ежегодно се приема такава програма. Въпреки че 

е ангажимент на Дирекцията за социално подпомагане,  изготвяме я ние и я съгласуваме с тях. 

Главно е да се грижим за деца в риск и деца в уязвимо положение. Задължително е да бъде 

приета такава програма.  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на отчетни доклади от 

председателите на читалищата на територията на Община Брезник за осъществените 

дейности в изпълнение на съответните програми за 2018г и Програма за развитие на 

читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2019г 

Мария Добревска – зам. кмет – предложили сме в една докладна отчетните доклади и 

програмата за тази година. Ще се постараем докладите да ги предоставяме в края на 

календарната година. Общо взето се изпълнява това, което се планува в програмите.  

Провеждат си мероприятията. Правили сме дори и проверки. 

  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито.  

 

 
    

      ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

 

1………………………Йорданка Ушашка 

2………………………Катя Йорданова 

3………………………Добринка Дойчева 

4………………………Станислав Велков 

5………………………Росен Огнянов 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 


