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ПРОГРАМА  ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗНИК ЗА 2019 г. 

 

  

 Програмата  за работата на Общински съвет гр.Брезник за 2019г.  и има отворен 

характер. В нея са включени основни проекти и предложения от текущ порядък, като  могат да 

се включват и допълнителни въпроси, при спазване изискванията на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация. 

 Заседанията на общинския съвет ще се провеждат  предпоследния четвъртък  на месеца, 

от 10.30 ч. в  малкия салон на читалището. По изключение, когато това се налага поради 

официални празници и  необходимост от по-задълбочено разработване на определен проблем, 

могат да се провеждат и извънредни заседания. 

Вносителите трябва  да представят материалите  в общинския съвет минимум 10 (десет) дни 

преди заседанието, за да могат същите  да се изпратят на общинските съветници в 7 (седем) 

дневен срок преди заседанието. 

 До 2 (два) дни преди заседанието могат да се внасят допълнително само материали, 

касаещи спешни въпроси, които произтичат от указанията на висшестоящи органи, които са 

получени в общината в периода след като материалите вече са раздадени на общинските 

съветници. 

 Уважаеми съветници, с приемането и публикуването на програмата  за работата  на 

Общински съвет- Брезник  се дава възможност на населението на общината да бъде 

информирано за нашите предстоящи задачи и да вземе участие при дебатирането на  важни 

въпроси за тях. 

 

 

ЯНУАРИ 2019г. 

1. Проектобюджет на община Брезник за 2019г. 

2. Отчет за дейността на ОбС Брезник и неговите комисии за 2018г. 

3. Приемане на Програма за работата на ОбС за 2019г. 

4. Докладни 

5. Други 

 

 

ФЕВРУАРИ  2019г. 

1. Информация от РУ Брезник за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение 

Наредба №1 на ОбС Брезник, състоянието на престъпността, охраната на обществения 

ред и криминогенните фактори, които го обуславят. 

2. Приемане на общински План за развитие на младежта в община  Брезник за 2019г. 

3. Отчет за дейността на Общинския музей  и състоянието на  паметниците на културата. 

4. 4.Докладни 

5. Други 

 

 

МАРТ 2019г. 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Брезник за 2018 г. и общинските 

търговски дружества. 

2.  Отчет за работата на местната комисията за борба срещу противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни за 2018 г. 

3. Отчети на общинските търговски дружества. 



4. Докладни 

5. Други 

 

 

АПРИЛ  2019г. 

1. Доклад от председателите на читалищата за осъществените дейности в изпълнение на 

програмата по чл.26 от Закона за читалищата и за изразходваните от бюджета средства 

през предходната година. 

2. Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението 

3. Изготвяне график за посещения в кметствата на общината 

4.   Докладни 

5.   Други 

 

 

МАЙ    2019г. 

 

1. Разглеждане на годишните отчети на Общинските фирми  и утвърждаване на бизнес 

планове за 2020 г., както и отчет за първото тримесечие на 2019г. 

2. Информация за подготовката и провеждането на Празника на града 

3. Удостояване със звание „Почетен” гражданин на Община Брезник за  заслуги към 

общината 

4. Докладни 

5. Други 

 

 

ЮНИ 2019г. 

1. Информация за извършените дейности по: 

- подобряване на пътната инфраструктура в общината 

- водоснабдяване, отводняване и канализация 

2. Докладни 

3. Други 

 

 

ЮЛИ 2019г. 

1. Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение и 

степен на готовност. 

2. Информация за развитието на туризма и спорта в общината- стопанисване и използване 

на спортната база и задачите на обединен клуб „ Чорни- 2004 “ 

3. Докладни 

4. Други 

 

 

 

АВГУСТ 2019г. 

1. Информация за управление и състояние на социалните услуги в Община Брезник 

2. Информация за извършените дейности по: 

- благоустройство, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване 



3. Докладни 

4. Други 

 

 

СЕПТЕМВРИ 2019г. 

1. Отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2019г. на Община Брезник 

2. Отчет за дейността на ОбС Брезник и неговите комисии 

3. Информация за извършените дейности по: 

- благоустройство 

- състояние на гробищните паркове 

4. Информация за отпочване на учебната 2019/2020г. в общинските училища и детски 

градини 

5. Докладни 

6. Други 

 

 Програмата приета с решение № 785 по протокол 1 от заседание на ОбС, проведено 

на 30.01.2019г 

                                                       

        Председател ОбС Брезник 

                                                                                              Виолета Младенова  


