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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 19.04.2019г. от 11.30 часа  в заседателната зала на ОбС се провежда   заседание 

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

дейност и спорта. 

 

Присъстват: Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева, Станислав Велков, Катя Йорданова, 

Росен Огнянов, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

 

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

зам.кмет, Моника Банкова – експерт бюджет и ТРЗ, Емилия Свиленова  - експерт 

образование и култура, Милен Миленков – юрисконсулт, Детелина Виденова  и Лилия 

Чернева – специалисти ТСУ 

 

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

 

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

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

31.12.2018г на Община Брезник 

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община 

Брезник за 2019-2021г 

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на 

Наредба за определяне размера на местните данъци 

4. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение 

на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в 

капитала им. 

5. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

6. Други 

Виолета Младенова – запознава присъстващите с допълнително постъпили докладни: 

      

 Докладна записка относно подкрепяне на четвъртото издание на кампанията 

"Великден за всеки" по инициатива на омбудсмана на Република България - г-жа Мая 

Манолова 

 Молба от Найда Гълъбова Котева относно отпускане на финансова помощ 

 Докладна записка от Емилия Вълова – директор на СУ „Васил Левски“  относно 

отпускане на еднократна помощ за абитуриенти - сираци 

 

Заседанието открито от Йорданка Ушашка – председател на комисията 

По дневния ред: 

Гласува се допълнително постъпилите материали да бъдат включени в дневния ред на 

комисията. 

 С 5 гласа „за“ се приема 
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 Гласува се целия дневен ред с допълнението 

 С 5 гласа „за“ се приема 
   

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 31.12.2018г на Община Брезник 

Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ – Ще ви запозная с отчета за изпълнение на 

бюджета /чете обяснителна записка към отчета/ 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на 

туризма в Община Брезник за 2019-2021г 

Емилия Свиленова – Програмата е разработена за периода 2019-2021. Заложени са цели за 

развитие на общината. Отворена е за допълване през целия период. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС. 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и 

изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Моника Неделкова – експерт МДТ – Докладната е гласувана през м.фувруари. Стояла е на 

сайта. Сега е за окончателно приемане. 

 Гласува се допускане на  докладната до сесията 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на годишните отчети, 

баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% 

общинско участие в капитала им. 

Виолета Младенова – вчера бяха представители на дружествата. Направиха пояснения. 

Обясниха от  „Брезникфарм“ за възможността за повикване на дежурен при спешност. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Моника Банкова – експерт бюджет и ТРЗ – всяка година през март и през септември се 

приема прогноза. Подробно съм описала нормативните документи, които се ползват. 

Разработена е за местните приходи и местните разходи. 

  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 
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ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно подкрепяне на четвъртото издание на 

кампанията "Великден за всеки" по инициатива на омбудсмана на Република 

България - г-жа Мая Манолова 

 

Виолета Младенова – за пореден път участваме в инициативата. Средствата ще бъдат от 

бюджета на общината. 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Молба от Найда Гълъбова Котева относно отпускане на финансова 

помощ 

 

Катя Йорданова – след като има рецептурна книжка, лекарствата се поемат от здравна каса. 

 

Виолета Младенова – предлагам, тъй като нямаме достатъчно информация по случая да 

отложим докладната, като не я включваме в сесията. 

  

 Гласува се молбата да не се допуска до сесията на ОбС 

 С 5 гласа „за“ се приема 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Емилия Вълова – директор на СУ „Васил 

Левски“  относно отпускане на еднократна помощ за абитуриенти - сираци 
 

Йорданка Ушашка – докладната е пред нас, предложени са двама абитуриенти. 

 

Росен Огнянов – в с.Ноевци има още един ученик, който е сирак и е абитуриент, предлагам да го 

включим 

 

Виолета Младенова – предлагам председателя на вашата комисия да изготви докладна, като включи и 

детето от Ноевци. Предлагам по 200 лв. 

 

Росен Огнянов – да проверим миналата година какво сме отпускали.  Да отпуснем по 300 лв. 

 

 Гласува се изготвяне на докладна с по 300 лв. 

 Предложението се приема с 5 гласа „за“ 

 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………………….. Добринка Дойчева 

 

3………………….. Станислав Велков 

 

4…………………….. Катя Йорданова 

 

5……………………… Росен Огнянов 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 


