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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

Гр.Брезник, 04.08.2016г 

 

 Днес 04.08.2016г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник  се 

провежда извънредно заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват:  Иван Тинков, Росен Огнянов, Йорданка Ушашка, Катя Йорданова, Виолета 

Младенова, Добринка Дойчева, Иван Ставрев, Десислава Стоилова, Борислав Стоянов, Ваньо 

Добринов 

 

Отсъстват: Янка Хранова, Станислав Велков, Ивелина Крумова 

 

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

зам.кмет, Иван Борисово – секретар на общината, Милва Тренчева - Огнянова – 

гл.счетоводител,   Маргарита Петкова – директор на дирекция АПНО, Гергана Методиева – 

МДТ, Наталия Първанова – експерт образование и култура, Детелина Виденова и Лилия 

Чернева – дирекция  ТСУ и ЕИ, Милен Миленков  - юрисконсулт, Любляна Петрова – 

специалист ОМП, Моника Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Иванка Михайлова – специалист 

ОСПО 

Присъства още Тодор Горянов Тодоров – управител „Водоснабдяване“ ЕООД 

 

Предложен е  следния проект за     Д н е в е н   р е д: 

 

1. Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Провеждане на извънредно 

Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и 

К“ ООД- Перник  

2. Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Упълномощаване на лице за 

процесуално представителство по Административни  дела     №№279, 285, 287, 292, 

294/ 2016г. по описа на Административен съд Перник 

3. Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно:  Включване на Сдружение 

„Дом Алтай - за деца с увреждания - седмична грижа“ за изграждане на Дневен център 

за деца с увреждания - седмична грижа в общинсия план за развитие на община 

Брезник за програмен период 2014- 2020г. 

4. Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Закупуване и монтиране на 

табела, обозначаваща институцията – Общински съвет Брезник 

5. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Промяна в поиминния списък за 

капиталови разходи през 2016г. към 26.07.2016г. 

6. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Създаване на Общински съвет 

за намаляване на риска от бедствия 

7. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 

195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, 

свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени 

дела по описа на Административен съд Перник 

 

  

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 По дневния ред: 
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  Виолета Младенова -  Предложение за допълнително включване в дневния ред: 

- Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г. 

- Докладна записка относно изработване на проект ПУП ПЗ на земеделска земя – нива, 

пета категория , ПИ 033003 по КВС на с.Горни Романци, община Брезник, собственост 

на „АПК Брезник“ ЕООД във връзка с изискваснията на чл. 124а, за ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ИГРАЖДАНЕ НА 

ОВЦЕФЕРМА. 

- Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план за 

учредяване на Трасе и сервитут на ел.кабел 20К€ през ПИ №№ 00057 

- Докладна записка относно вземане на решение за даване на съгласие за включване на 

имоти в НТП „НИВА“ ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ Община Брезник 

за участие в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г 

- Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем 

на обект – общинска собственост   

- Докладна записка относно „Водоснабдяване”  ЕООД 

- Докладна записка относно кандидатстване по „Красива България“                                           

 

 

Ваньо Добринов – нека дадем пет  минути за запознаване с материалите  

 С толкова материали се явява обикновена сесия. Не е имало комисии. Необходима е 

информация по материалите. Имам въпроси по тях. Влизаме в процедура, която не отговаря на 

правилника. Извънредни сесии  с 14 точки. 

/пет минути за запознаване с материалите/ 

 

Иван Ставрев – според мен, всяко заседание което не се провежда според плана на ОбС е 

извънредно. През м.август ние нямаме планирано заседание. Всеки да си каже становището по 

документите. 

 

Ваньо Добринов – да приемем дневния ред и по време на обсъждането всеки да си каже 

мнението. 

 

 Гласуват се предложените   допълнения да влязат в дневния ред 

 С 9 гласа „за“ и един въздържал се /В.Добринов/ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълненията 

 С 9 гласа „за“ и един въздържал се /В.Добринов/ се приема следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Провеждане на извънредно 

Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ 

ООД- Перник  

2. Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Упълномощаване на лице за 

процесуално представителство по Административни  дела     №№279, 285, 287, 292, 294/ 

2016г. по описа на Административен съд Перник 

3. Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно:  Включване на Сдружение „Дом 

Алтай- за деца с увреждания- седмична грижа“ за изграждане на Дневен център за деца с 

увреждания- седмична грижа в общинсия план за развитие на община Брезник за програмен 

период 2014- 2020г. 

4. Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Закупуване и монтиране на 

табела, обозначаваща институцията – Общински съвет Брезник 

5. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Промяна в поиминния списък за 

капиталови разходи през 2016г. към 26.07.2016г. 
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6. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Създаване на Общински съвет за 

намаляване на риска от бедствия 

7. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 195, 

196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с 

процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по описа на 

Административен съд Перник 

8. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г. 

9. Докладна записка относно изработване на проект ПУП ПЗ на земеделска земя – нива, пета 

категория , ПИ 033003 по КВС на с.Горни Романци, община Брезник, собственост на „АПК 

Брезник“ ЕООД, във връзка с изискваснията на чл. 124а, за ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ИГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА. 

10. Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план за 

учредяване на Трасе и сервитут на ел.кабел 20КV през ПИ №№ 000057 – мтс, №№№№60 – 

ПОЛСКИ ПЪТ И 028020 – нива по КВС на с. Режанци, във връзка с изграждане 

електрозахранване на цех за пелети в ПИ № 000057 със собственост на Евтим Методиев 

Евтимов. 

11. Докладна записка относно вземане на решение за даване на съгласие за включване на 

имоти в НТП „НИВА“ ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ Община Брезник да 

участват в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г 

12. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем 

на обект – общинска собственост   

13. Докладна записка относно  докладна с вх. № 53-00-32/02.08.2016г от Тодор Тодоров – 

управител на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник по повод получено писмо изх. _ 17-54-

6/27.07.2016г нна КЕВР, отнасящо се до внесен  за добрение Бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник за регулаторен период 2017-2021г. 

14. Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване на Община Брезник по 

проект  „Красива България“   към Министерство на труда и социалната политика 

                                    

                                

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: 

Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „В и К“ ООД- Перник  

 

Виолета Младенова – уведомява за проекта за решение. Упълномощава се кмета на общината 

да бъде представител на общината. 

 

Ваньо Добринов – ние сме членове на Асоциацията и сега има свикване на общо събрание 

 

Виолета Младенова – всеки месец има Общо събрание. 

 

Ваньо Добринов – за какво се дава сумата. За какъв период е тази сума. 

 

Росен Огнянов – това е процента,  с  който общината участва. 

 

Иван Бъчваров –  зам.кмет - това е годишна вноска. Процентно съотношение 3,8. 

 

 Гласува се проекта за решение„ 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.  

 С 10 гласа „за“ ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е № 229 

 

 На основание чл. 21  ал. 1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да представлява 

Община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 08.08.2016г от 10,30ч в 

Заседателната зала „Струма” на партерав сградата на Областна администрация – област 

Перник. 

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник  за предоставяне на 

позицията на Община Брезник /при невъзможност да участва упълномощава негов 

представител/ по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциацията по Ви К 

Перник, както следва: 

- По т. 1  от дневнния ред – приемане препоръчителния размер на държавата в бюджета за 

2017г на Асоциация по ВиК в обособената територия , обслужвана от „ВиК” ООД 

Перник, съгласно чл. 20 ал. 3 от ПОДАвИК, да гласува „за”; 

- По т. 2  от дневния ред „Други” гласува „По преценка” 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: 

Упълномощаване на лице за процесуално представителство по Административни  дела     

№№279, 285, 287, 292, 294/ 2016г. по описа на Административен съд Перник 

 

Виолета Младенова – всяко трябва да бъде с отделно решение 

 

Ваньо Добринов – правя следното предложение 

 Нека разглеждаме заедно със седма точка от дневния ред. Докладната записка от кмета 

касае същия случай. 

Четейки докладната на председателя на ОбС имам следното питане. Имаме ли гаранция, че 

няма да има още такива докладни. 

 

Виолета Младенова – в момента са 11 – не би трябвало да имаме още 

 

Десислава Стоилова – докато не видим решението на съда трябва да се въздържаме от 

разглеждане на подобни докладни. 

 

Ваньо Добринов – във връзка с докладната на кмета и тази, която разглеждаме, предлагам: 

Струва ми се, че упълномощаваме юристи за административни дела – не са малко пари. Не съм 

юрист, но съм се явявал на такива дела. Какво ми прави впечатление – едно сравнение. Както 

ние приемаме решенията по тези дела, така върви и процедурата. Какво трябва да направи 

юриста – прави изложението и след това на всички дела сменя името, населеното място и 

площта. Моето мнение е, че хвърляме общината към ненужен разход.  Наредбата за 

възнагражденията не е задължителна. Моето предложение е – не съм против двамата да 

направят едно изложение. Процедурата е следната : дават се документите и съда ги разглежда. 

Мисля, че решенията с тези възнаграждения не са целесъобразни. Юриста на общината 

спокойно може да се явява на тези дела Председателя на ОбС също ще се явява и ще вижда 

какво се случва. 

 

Иван Тинков – може да има отделни състави на съда 

 

Ваньо Добринов – изложението е написано и след това само ще се променя името и площта и 

ще се внася в съда. Да не се пилеят излишни средства.  
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Росен Огнянов – съда ще осъди възнаграждението на юриста. 

 

Ваньо Добринов – юристите на държавните учреждения се явяват на делата. Това е работата на 

юриста на общината – да се явява на делата. Случаите са едни и същи и нищо повече не може 

да се каже от това което ще напише юриста. 

Предлагам да отменим решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200,  да обединим решенията за 

възнагражденията. Венета Петрова и юриста на общината да изготвят изложението и да 

упълномощим юриста на общината заедно с председателя на ОбС да се явява на делата. 

 

Иван Ставрев – единия има един подход на писане, другия друг.  

 

Ваньо Добринов – има законодателство как да се процедира. Подхода е еднакъв. Да не правим 

нецелесъобразни разходи. 

 

Росен Огнянов – ако се стигне до такъв развой, че бъдем осъдени, ще се стигне до търсене на 

хонорара на отсрещната страна. 

 

Иван Ставрев – на миналото заседание се договорихме ясно и с консенсус. Делата да се 

защитават – шест от Милен Миленков, и пет от Венета Петрова – гласувахме и хонорара. 

Предлагам да продължим в същия дух. 

Що се касае  до седма точка – касае се за техническа грешка. Да я поправим. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината -  в докладната се казва че средствата не достигат 

 

Иван Ставрев – септември винаги се прави корекция на бюджета. Ще приемем решение за 

корекция. 

 

Ваньо Добринов – за едно и също нещо не бива да се дават повече средства. Ако са различни 

дела с различна тематика съм съгласен. Това, колеги се гледа по документи. Точно за три 

минути се разглеждат тези дела. 

 

 

Милен Миленков – юрисконсулт – не съм съгласен,че делата са идентични. Съда трябва да 

гледа цялата процедура по вземане на решението. По дневния ред, по заседание на комисии и 

вземане на решението. Съда гледа решението не само в атакуваната част. Съда ще гледа и 

обстоятелствата още от 1993г по възстановяване на земите. Не случайно в определението съда 

задължава ОбС по земеделие да предостави цялата преписка. Не съм съгласен, че казуса във 

всички решения и един и същ. Напротив – процедурата е различна за всяко решение. Да делото 

протича за пет минути, но съда гледа документите по всяко решение. Защитника трябва да се 

запознае по всички дела с документите. 

Повече от решенията имат по няколко имота. Цената трябва да бъде и повече. Ако решението е 

в ущърб на ОбС ще атакуваме пред Административен съд. Ако е в наша полза областта ще 

атакува. При всички случаи трябва да се подготвим за две инстанции. 

 

Ваньо Добринов – държа на това, че нещата не са толкова различни а са идентични. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт на общината - спори се относно правото. Кой е първичния 

закон. 

 

Ваньо Добринов – говоря за това, че изложението по всички дела ще бъде едно и също. Ще 

бъдат променени само имената на хората, имотите 
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Иван Бъчваров – зам.кмет на общината - трябва да сме подготвени за втората инстанция. Ако 

общината бъде осъдена трябва да се заплаща хонорара на защитника на областна 

администрация. 

Иван Ставрев – ние това сме го решили на предишното заседание. Сега се връщаме отново. 

Разбира се, че ако ни осъдят ще заплатим. Ще направим разместване в бюджета и ще намерим 

средствата. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината -  на миналата сесия главния счетоводител се опита 

да каже, че няма средства в бюджета. 

 Росен Огнянов – предлагам 5 минути почивка 

/пет минути почивка/ 

Гласува се предложението на В.Добринов 

- Да бъде упълномощен юриста на общината по всички дела и представител на ОбС – 

председателя на ОбС.  Хонорар не се коментира 

За 1, против  5, въздържали се 4 – не се приема 

 

Гласува се по отделно за всички дела 

  Виолета Младенова -  да се запише  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т 23, и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 8  от    АПК  и  сумата да бъде взета от бюджета на общината за дейността на Общински 

съвет - за всички решения 

Поименно гласуване – упълномощаване Венета Петрова по адм. дело 287 – от бюджета 

за дейността  на ОбС 

Председателя на ОбС чете имената на съветниците 

С  9  гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  230 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 

ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, Общинският съвет Брезник: 

1. Упълномощава Венета Петрова – адвокат към ПАК, за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело № 

287/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото 

пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината,  дейност Общински съвет. 

 

 

По адм. дело 292 – Венета Петрова  

Поименно гласуване  

Председателя на ОбС чете имената на съветниците 

С  9  гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ , Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 231 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 

ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, Общинският съвет Брезник: 

1. Упълномощава Венета Петрова – адвокат към ПАК, за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело № 

292/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото 

пред всички инстанции. 
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2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

 

 

По адм. дело 294 – Милен Миленков 

Поименно гласуване  

Председателя на ОбС чете имената на съветниците 

С  9  гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 232 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 

ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, Общинският съвет Брезник: 

1. Упълномощава Милен Миленков – гл.юрисконсулт на Община Брезник,  за оказване на 

правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. 

Дело № 294/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на 

делото пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

 

По адм. дело 279 – Венета Петрова  

Поименно гласуване  

Председателя на ОбС чете имената на съветниците 

С  9  гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 233 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 

ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, Общинският съвет Брезник: 

1. Упълномощава Венета Петрова – адвокат към ПАК, за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело № 

279/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото 

пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

 

По адм. дело 285 – Милен Миленков  

Поименно гласуване  

Председателя на ОбС чете имената на съветниците 

С  9  гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 234 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 ,т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 

ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, Общинският съвет Брезник: 

1. Упълномощава Милен Миленков – гл.юрисконсулт на Община Брезник,  за оказване на 

правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. 
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Дело № 285/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на 

делото пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно:  Включване 

на Сдружение „Дом Алтай- за деца с увреждания- седмична грижа“ за изграждане на 

Дневен център за деца с увреждания- седмична грижа в общинсия план за развитие на 

община Брезник за програмен период 2014- 2020г. 

 

Мария Добревска – зам.кмет -  малко предистория по това писмо за намесерие. Изискахме 

становище от Регионална дирекция за социално подпомагане. Становището е, че специално по 

това искане няма  придружаващи документи. Трябва да има издаден лиценз от Държавна 

агенция за извършване на такива услуги. Да бъде вписан като доставчик на такива услуги.  

Не намерихме вписано сдружението.  

Предлагаме да се добави приоритет 3, т1.4. 6. – дневен център за деца с увреждания „Седмична 

грижа“ без да се записва името на сдружението. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията„ 

 С 10 гласа „за“ се прекратяват 

 

 Гласува се включване към общинския план за развитие към приоритет 3 т.1.4.6 

 Гласува се предложението за включване 

 С 10 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се цялата докладна 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

С 10 гласа „за“ , Общинският съвет   взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е №  235 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник 

включва в Общинския план за развитие на Община Брезник за програмен период 2014-2020г 

приоритет 3 „Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал, мярка 3.1 

„Подобряване  условията на живот – новоразкрити социални услуги за периода 2014-2020г, 

мярка 3.1.4.”Разнообразие и разшиняване на обхвата на предоставените социални услиги в 

общността” -  3.1.4.6.  „Участие на Община Брезник в проекти и програми за разкриване на 

социални услуги от „резидентен тип”  - „Дневен център за деца с увреждания – седмична 

грижа” 

 

 

Виолета Младенова – предлагам да разгледаме т. 13 за „Водоснабдяване” ЕООД за да 

освободим управителя на дружеството. 

 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 10 гласа „за” се приема  

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно  докладна с вх. № 53-00-

32/02.08.2016г от Тодор Тодоров – управител на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник по 

повод получено писмо изх. _ 17-54-6/27.07.2016г нна КЕВР, отнасящо се до внесен  за 
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добрение Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник 

за регулаторен период 2017-2021г. 

 

 

Тодор Тодоров – съгласно закона ние сме общинска собственост.  Органа, който ни контролира 

се пита какви сме ние. 

 

Десислава Стоилова – Вие като оператори търсите становище на ДКВР 

 

Иван Борисов – видно от писмата излиза че не им е ясно дали ние сме влезли в новата 

Асоциация. Едните се радват че са взели язовира и ПСПВ. Другите питат какво се случва. Сега 

ОбС като  собственик трябва да уведомим, че ние с тези активи не сме влезли в асоциацията. 

Имаше решение, че с всичко което се влиза се дава за управление на Асоциацията.  

 

Ваньо Добринов – това е търговско дружество по търговския закон. В капитала на дружеството 

пише, че е 100% общинска собственост.  В активите предоставени на ВиК не влизат активите на 

„Водоснабдяване“ ЕООД. 

 

 

Тодор Тодоров – в писмото на комисията е казано, че са се обърнали към МРРБ и не са 

получили отговор за предмета на дейност. Правят се Наредби за оценка на дружествата и те 

трябваше да станат държавни. Но с общинската собственост не може. 

 

Иван Ставрев – Да запишем че потвърждаваме легитимността на  дружеството е общинско със 

100% общинска собственост, създадено по реда на Търговския Закон . Като втора точка да се 

изпише че активите предоставени на Водоснабдяване ЕООД остават общинска 

собственост/съгласно приложения опис/ ,  и не са предоставяни на Асоциацията по ВиК 

 

Гласува се прекратяване на разискванията, 

С 10 гласа „за“ се прекратяват 

 

Гласува се предложението на г-н Ставрев 

На основание чл. 21 ал 1 т. 8 и 9„ 

 

Поименно гласуване 

Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

С 10  гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  236 

 

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и 9  от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Потвърждава легитимността на „Водоснабдяване” ЕООД, че е общинско дружество със 

100% общинска собственост, създадено по реда на Търговсия зокон. 

2. Активите, предоставени на „Водоснабдяване” ЕООД Брезник остават общинска 

собственост, съгласно приложения опис и не се предоставят на Асоциацията по ВиК 

Перник. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: 

Закупуване и монтиране на табела, обозначаваща институцията – Общински съвет 

Брезник 
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Иван Тинков – колеги, уважаеми гости. Тази табела ще бъде тук и след 50 години. Предлагам да 

се гласува за нейното поставяне. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – доколкото зная арх. Огнянов имаше корекции по табелата. Да 

допълня само, че сумата трябва да бъде взета от издръжката на ОбС. От тези средства ще се 

вземат средствата за процесуалното представителство. И тези средства вече ги няма. 

 

Росен Огнянов – според мен и по повод на това, че ще стои 50 години е много грандоманска. 

Какво налага такава голяма табела. 

 

Виолета Младенова – ролята на ОбС налага. 

 

Иван Бъчваров – с тези размери табелата преминава  към билборд. Трябва разрешение за 

поставяне. Процедура. Експертен съвет.  Излишно е.  

Ако вземете решение, трябва да входирате документи за издаване на разрешение. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията„ 

С 10 гласа „за“ се прекратяват 

 

Гласува се проекта за решение 

Поименно гласуване  

С  5  гласа „За”,  2  против ,  3  въздържали се  - не се приема 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Промяна в 

поиминния списък за капиталови разходи през 2016г. към 26.07.2016г. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител – Закупен е програмен продукт. Налага се прехвърляне на 

средства . Обяснения по предложените размествания 

 

Десислава Стоилова – за площадката за строителни отпадъци. До каква степен покриват реално 

разходите. 

 

Иван Бъчваров – ние сме една от малкото общини, които са поискали реално сумата. Според 

нас ще стигнат средствата за проектиране. 

 

Детелина Виденова – проекта ще бъде готов до месец и половина. Самата процедура ще бъде на 

два етапа. 

 

Десислава Стоилова – прогнозно, на каква стойност ще бъде изграждане на площадката.„ 

 

Детелина Виденова – много. За да почнем да работим трябва да имаме инсталация. 

 

Росен Огнянов – идеята е да се кандидатства по проект. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията„ 

С 10 гласа „за“ се прекратяват 

 

Поименно гласуване на проекта за решение 

С 10 гласа „за“ ОбС взе  
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Р Е Ш Е Н И Е  237 

  

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, Общинският съвет Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови 

разходи през 2016г към 26.07.2016г. съгласно Приложение 1. 

 Стойността на засегнатите обекти се увеличава от 130 255 лв. на 144 173 лв. с получения 

трансфер от МРРБ в размер на 11 518 лв. и увеличаване на собствените бюджетни срества за 

капиталови разходи с 2400 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 

 

 По предложение на Катя Йорданова – 5 минути почивка. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Създаване на 

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия 

 

Любляна Петрова – специалист ОМП при Община Брезник -  имаме задължение да създадем 

такъв съвет в двумесечен срок от излизане на закона. Вече има одобрен областен съвет. 

Функцията на съвета е да изпълнява превантивна дейност. ОбС да определи поне двама 

представители. Със заповед на кмета се определя поименния състав. Да се изготви програма за 

намаляване на риска от бедствия. 

Председателя на ОбС влиза в състава на областния съвет. Хубаво е да бъде и в общинския. 

 

Десислава Стоилова – предлагам председателя на ОбС и Борислав Стоянов да влязат в 

Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 

Гласува се направеното предложение 

С 10 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  238 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на § 56 от 

ПЗР към ЗИД на ЗЗБ и чл. 65а, ал. 1 от същия закон, Общинският съвет Брезник определя в 

състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, като преставители на ОбС 

Брезник да бъдат включени следните общински съветници: 

- Виолета  Иванова Младенова – председател на ОбС 

- Борислав Григоров Стоянов – общински съветник. 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на 

Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС 

Брезник, свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и 

насрочени дела по описа на Административен съд Перник 

      

Виолета Младенова – допусната е техническа грешка при изписване на параграфа. Да допълним  

и чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 

 

Ваньо Добринов – правя предложение – С цел спестяване на разходи и поради това, че 

докладните са идентични, с цел икономия на средства  предлагам  защитата по тези решения да 

бъде поета от юрисконсулта на общината с представител председателя на ОбС. 

 

Десислава Стоилова – предлагам средствата да бъдат взети от дейността на Общински съвет. 

Идентичен записа като т. 2 – да не се упоменава параграф и бюджетна година 

 Гласува се предложението на Ваньо Добринов 

 С гласа 6  „за“,  3 против и 1 въздържал се – приема се 
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Иван Ставрев – какво точно гласувахме сега. 

 

Ваньо Добринов – казано е какво се прави с върнати решения. 

 

Иван Ставрев – в докладната кмета е казал какво да се измени. 

 

Ваньо Добринов – предлагам да отменим съответните решения и да вземем нови решения. 

 

Иван Стеврев – предлагам да поправим техническата грешка. 

 

Десислава Стоилова – вече имаме резултата от гласуване. Прието предложението на г-н 

Добринов.  

 

Поименно гласуване  - отмяна решение № 195 

С    5   гласа „за“  , 3 против и 2 въздържали се  - не се приема 

 

Поименно гласуване на изменение  решение 195 като се изписва да се вземат средствата от 

дейността на ОбС без изписване на параграф и бюджетна година 

 С 8 гласа „за” 1 против /Росен Огнянов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  239 

 

На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с  чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя 

решение №195/19.07.2016г, а именно: 

1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. дело № 286/2016г., по описа 

на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв. 

3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

 

 

Поименно гласуване за отмяна на решение № 196 

 С   4 гласа „за”, 3 против и 2 въздържали се  - не се приема 

 

 

Поименно гласуване на изменение  решение 196 като се изписва да се вземат средствата от 

дейността на ОбС без изписване на параграф и бюджетна година 

 С  8 гласа „за“  1 против  /Росен Огнянов извън залата/, ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  240 

 

На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с  чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя 

решение №196/19.07.2016г, а именно: 

 

1. Упълномощава Венета Симеонова Петрова за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 291/2016г., по описа 

на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв. 

3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

 



13 

 

 

 По решение № 197 

 Гласува се отмяна на решението 

 Поименно гласуване –  

 С 4 „за“  3 против и 2 въздържали се – не се приема 

 

 Поименно гласуване на изменение  решение 197 като се изписва да се вземат средствата 

от дейността на ОбС без изписване на параграф и бюджетна година 

 С  8  за  и 1 против /Росен Огнянов извън залата/ - ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  241 

 

На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с  чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя 

решение №197/19.07.2016г, а именно: 

 

1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 293/2016г., по описа 

на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв. 

3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината,  дейност Общински съвет. 

 

 Гласува се отмяна на решение № 198 

 С 3 гласа „за“ 4 против и 2 въздържали се – не се приема 

 

Поименно гласуване на изменение  решение 198 като се изписва да се вземат средствата от 

дейността на ОбС без изписване на параграф и бюджетна година 

С 8 гласа „за“ и 1 против  /Росен Огнянов извън залата/ - ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  242 

 

На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с  чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя 

решение №198/19.07.2016г, а именно: 

 

1. Упълномощава Венета Симеонова Петрова за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 288/2016г., по описа 

на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв. 

3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

 

 

 

По решение № 199 

Гласува се отмяна на решението. Поименно 

С  4 „за“  2 въздържали се и 3 против – не се приема  

 

Поименно гласуване на изменение  решение 199 като се изписва да се вземат средствата от 

дейността на ОбС без изписване на параграф и бюджетна година 

С 8 гласа „за“ и 1 против – ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  243 
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На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с  чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя 

решение №199/19.07.2016г, а именно: 

 

1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 289/2016г., по описа 

на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв. 

3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител 

горепосочената сума,  от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

 

 

 

По решение № 200 

Гласува се отмяна на решението. Поименно 

С 4 гласа „за“ 2 въздържали се и 3 против – не се приема 

 

Поименно гласуване на изменение  решение 200 като се изписва да се вземат средствата от 

дейността на ОбС без изписване на параграф и бюджетна година 

С 8 гласа „за“ и 1 против /Росен Огнянов извън залата/ , ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  244 

 

На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с  чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя 

решение №200/19.07.2016г, а именно: 

 

1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и 

съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 290/2016г., по описа 

на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции. 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300/триста/лв. 

Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената 

сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет. 

  

От заседанието освободен Иван Ставрев. Остават девет съветника 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 

2016г. 

 

Милва Огнанова – конкретизират се параграфите за промяна на бюджета 

 

 Поименно гласуване 

 С 8 гласа „за“ /Росен Огнянов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  245 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, Общинският съвет Мрезник приема промяна по бюджета на Община Брезник за 

2016г, а именно: 

І. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Намаление на разходите с 2 400 лв. по функция , дейности, параграи и подпараграфи, както 

следва: 

Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги” 

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” 
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§ 10-00 издръжка                2 400 лв. 

§§ 10-20 „външни услуги”  2 400 лв. 

 

2.Увеличение на разходите с 2 400 лвм. По функции, дейности параграфи и подпараграфи, 

както следва: 

Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги” 

Дейност 929 „Други дейности по селско и горско стопантсво, лов и риболов” 

§ 53-00 придобиване на НДА                 2 400 лв. 

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмени продукти   2 400 лв. 

 Промяната да се отрази в поименния списък, съгласно отделна докладна записка. 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изработване на проект ПУП ПЗ на 

земеделска земя – нива, пета категория , ПИ 033003 по КВС на с.Горни Романци, община 

Брезник, собственост на „АПК Брезник“ ЕООД, във връзка с изискваснията на чл. 124а, 

за ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ИГРАЖДАНЕ НА 

ОВЦЕФЕРМА. 

 

Гласува се проекта за решение 

С 9 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  246 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и ал 5, във връзка с чл. 124б, 

ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. Одобрява заданине за проектиране на ПУП – план за застрояване на ПИ 033003 по КВС 

на г.Горни Романци, Община Брезник с площ 2 212 кв.м. за промяна на 

предназначението на земеделска земя – нива, пета категория в земя за изграждане на 

овцеферма. 

2. Дава съгласие да бъде изработен ПУП – план за застрояване на ПИ № 033003 с площ до 

2 212 кв.м по ОКВС на с.Горни романци, Община Брезник за обособяване на терен за 

изграждане на овцеферма. 

   ПУП да се изгови при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка на 

заинтересуваните лица. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – 

парцеларен план за учредяване на Трасе и сервитут на ел.кабел 20КV през ПИ №№ 000057 

– мтс, №№№№60 – ПОЛСКИ ПЪТ И 028020 – нива по КВС на с. Режанци, във връзка с 

изграждане електрозахранване на цех за пелети в ПИ № 000057 със собственост на Евтим 

Методиев Евтимов 

 

Гласува се проекта за решение 

С 9 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  247 

  

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет 

Брезник ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе и сервитут за изграждане 

на електропровод 20 КV през ПИ №№ 000057 – МТС, 000060 – полски път и 028020 – нива по 

КВС на с.Режанци. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно вземане на решение за даване на 

съгласие за включване на имоти в НТП „НИВА“ ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕН 
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ДОГОВОР ОТ Община Брезник да участват в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за 

стопанската 2016/2017г 

 

 

Иванка Михайлова – Ние желаем имота да се включи за ползване.  Досега сключвахме 

едногодишни договори. След решение на ОбС ако сме включени в масиви за ползване няма да 

сключваме едногодишни договори , всички които ползват ще заплащат. 

 

Поименно гласуване 

С 9  гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  248 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

Общинският съвет Брезник дава съгласието си за имоти с НТП „нива”, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

собственост на Община Брезник, за които няма сключени договори за наем, да участват в 

масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанстата 2016/2017 год. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен 

търг за отдаване под наем на обект – общинска собственост   

 

Виолета Младенова –  предлагам член в комисията Ивелина Крумова и при невъзможност да 

присъства Йорданка Ушашка 

 

Поименно гласуване на проекта за решение с предложения член в комисията 

С 9  гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  249 

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 и  чл. 14,  ал. 7 

и във връзка с ал. 2 и ал. 3 от ЗОС,  чл. 4, ал. 1 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник,  

Общинският съвет Брезник: 

 

І. Актуализира Програмата  за   управление  и   разпореждане с общинската 

собственост на  Община Брезник  за  2016  г., като в:   

Раздел V. За отдаване под наем на неземеделски имоти,  

- за гр.Брезник 

допълва точка 29. – Помещения за търговска дейност в спортен комплекс 

гр. Брезник, намиращи се в постройката до входа на стадиона 32.00 кв. м да бъде 

добавена - спомагателна сграда 06286.501.408.7 с площ 6 кв. м, намираща се в ПИ с 

идентификатор 06286.501.408 по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Стадион“ № 1, УПИ ІX, 

кв. 26 по РП на гр. Брезник (Спортен комплекс гр. Брезник) за търговска дейност. 

 

                   ІІ. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следния 

имот – общинска собственост: 

1.Спомагателна сграда 06286.501.408.7 с площ 6 кв. м, намираща се в ПИ с идентификатор 

06286.501.408 по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Стадион“ № 1, УПИ ІX, кв. 26 по РП на гр. 

Брезник (Спортен комплекс гр. Брезник) за търговска дейност (АОС 914/01.03.2012 год.). 

Начална тръжна цена 12.00 лв., обл. с ДДС. 

                                  

ІІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване. 

 

ІV. Определя комисия в състав: 

       Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет; 



17 

 

       и членове:     1. Милен Георгиев Миленков  – гл. юрисконсулт; 

                              2. Оля Малинова Стоянова  - директор на дирекция ОСПО и ХД; 

                             3. Ивелина Веселинова Крумова      - общински съветник; 

                             4. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експ. ПНОКФД 

   

                Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО 

и ФСД , Йорданка Евлогиева Ушашка – общински съветник. 

       V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване 

под наем и сключване на договор.  

        

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно вземане на решение за 

кандидатстване на Община Брезник по проект  „Красива България“   към Министерство 

на труда и социалната политика.                                         
 

Иван Бъчваров – изграждане на рампа до втория етаж на поликлиниката. 

 

Мария Добревска – ще бъде  целесъобразно и при осъществяване на второ ЦНСТ ще се 

използва. 

 

Гласува се прекратяване на разискванията. 

С 9 гласа „за“ се прекратяват 

 

Поименно гласуване на проекта за решение 

С 9 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  250 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение: „Строително-

ремонтни работи, свързани с осигуряване на достъпна среда и безопасност в сградата на 

бивша общинска болница – гр.Брезник, Община Брезник, ул. „Вл. Радославов” № 29” по 

Проект „Красива България”, мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на 

обществени сгради”. 

2. Осигурява съфинансиране в размер на 20% от одобрената сума по проекта. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 13,30 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Виолета Младенова/ 


