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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 

№ 12 

Гр.Брезник, 20.05.2016г. 

 

 Днес 20.05.2016г от 10,30 часа в малкия салон на читалище Просвещение се провежда 

заседание на ОбС Брезник. 

 Присъстват всички 13 избрани съветника. 

 Присъстват още, ръководство  и служители на общинската администрация, кметове и 

кметски наместници, граждани. Представители на РУ Брезник и управители на общински 

дружества 

 Материалите са раздадени предварително на съветниците. 

 Предложен е следния проект за дневен ред: 

 

1. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс 

и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Водоснабдяване“ 

ЕООД Брезник 

2. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс 

и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Брезник фарм“ 

ЕООД  

3. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане отчет за дейността на 

Общински исторически  музей- Брезник за периода от 01.08.2015г. до 31.05.2016г.   

4. Докладна записка от Кмета на общината относно: Намаление на заплащаната такса за 

ползване на детска млечна кухня 

5. Докладна записка от Кмета на общината относно: Осигуряване на допълнителни 

средства на читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник във връзка с предписание на 

Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ 

6. 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. 

7. Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение Наредба №1 на 

ОбС Брезник 

8. Информация за сключените концесионни договори. 

9. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината. 

10. Други 

 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. Същата уведомява за 

допълнително постъпили докладни записки, а именно: 

- Докладна записка от кмета на общината относно определяне възнаграждението на външни 

експерти за участие в заседания на Общински експертен съвет по устройство на 

територията /ОЕСУТ/; 

- Докладна записка от  кмета на общината относно върнато за ново обсъждане решение № 

108 по протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2015г. 

- Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС 

Брезник решения №№ 113, 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по точки 2 и 3; 126 в 

частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127, 138 в частта по тире 2, 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 

142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от 

протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.20`16г във 

връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област 
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Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС 

Брезник. 

- Одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и сервитут на обект „Ново изграждане 

и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително 

водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, Община 

Брезник” по реда на чл. 124 ал. 1 от ЗУТ. 

- Докладна записка  от Десислава Стоилова относно изпълнение на решение № 100 по 

протокол № 10/24.03.2016г на ОбС Брезник; 

- Докладна записка относно отправени писмени питания към кмета на Община Брезник. 

 

По дневния ред: 

Виолета Младенова – предлаг т. 6 – доклад от председателите на читалищата да бъде само отчет. 

 

Иван Тинков – предлагам т. 7 да  стане т. 1 – да освободим представителя на РУ. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината – Моля да ни окомплектовате материалите. В моите 

материали липсват част от  документите. 

 

Виолета Младенова – приемам забележката. 

Десислава Стоилова – по информацията на РУ нямаме проект на решение. 

 

Росен Огнянов – още на комисия трябваше да формулираме решението. При обсъждане на 

информациите да формулираме решенията. 

 

Иван Ставрев – на комисията разгледахме устна информация от РУ. До края на деня е внесена 

писмено. Ние сме длъжни да вземем решение дали приемаме или не информацията. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите по дневния ред. 

 С 13 гласа „за” се прекратяват. 

 

 Гласуват се измененията и допълненията в дневния ред 

 С 13 гласа „за” се приемат. 

 

 Гласува се целия дневен ред 

 С 13 гласа „за” Общинският съвет прие следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение Наредба №1 на      

ОбС Брезник 

2. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс и 

разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 

3. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс и 

разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Брезник фарм“ ЕООД  

4. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане отчет за дейността на 

Общински исторически  музей- Брезник за периода от 01.08.2015г. до 31.05.2016г.   

5. Докладна записка от Кмета на общината относно: Намаление на заплащаната такса за 

ползване на детска млечна кухня 

6. Докладна записка от Кмета на общината относно: Осигуряване на допълнителни средства 

на читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник във връзка с предписание на Районна служба „ 

Пожарна безопасност и защита на населението“ 

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

програмата по чл.26 от Закона за читалищата. 
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8. Информация за сключените концесионни договори. 

9. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината. 

10. Докладна записка от кмета на общината относно определяне възнаграждението на външни 

експерти за участие в заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията 

/ОЕСУТ/; 

11. Докладна записка от  кмета на общината относно върнато за ново обсъждане решение № 

108 по протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2015г. 

12. Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС 

Брезник решения №№ 113, 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по точки 2 и 3; 126 в частта 

по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по 

тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от 

проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № 

АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 

21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник. 

13. Одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и сервитут на обект „Ново изграждане 

и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително водоснабдяване 

на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, Община Брезник” по реда на чл. 124 

ал. 1 от ЗУТ. 

14. Докладна записка относно отправени писмени питания към кмета на Община Брезник. 

15. Докладна записка  от Десислава Стоилова относно изпълнение на решение № 100 по 

протокол № 10/24.03.2016г на ОбС Брезник. 

 

 Проведено е съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. От името на 

комисиите ще докладна Иван Тинков – председател на правна комисия. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение 

Наредба № 1 на  ОбС Брезник 

 

Иван Тинков – комисиите разгледаха информацията. Призовавам да бъде приета за сведение, 

като се даде позитивна оценка за дейността на РУ. 

 

Виолета Младенова – предлагам на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 да приемем информацията. 

 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 13 гласа „за” ОбС Брезник взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  153 

 

 На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за 

сведение информацията на РУ Брезник за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение 

на Наредба № 1 на ОбС. 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен 

отчет, баланс и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество 

„Водоснабдяване“ ЕООД Брезник 

 

Иван Тинков – комисиите разгледаха отчета и допускат до ОбС 

 

Десислава Стоилова – на съвместното заседание имахме гласувано решение 

- ОбС приема отчета 

- Не разпределя дивиденти 

- Погасителния план да се продстави на ОбС 
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Иван Тинков – комисията гласува предложението на Д.Стоилова 

 

Ваньо Добринов – Необходимо е да се направи погасителен план и се изпрати на управителя. 

 

Иван Бъчваров – председателя на ОбС може да поиска погасителен план. 

 

Виолета Младенова – предлага проект за решение – на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и 

чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговски закон ОбС 

- Приема отчета и баланса на дружеството 

- Не разпределя печалба 

- Управителя на фирмата да изиска погасителен план от ВиК ООД 

 С 9 гласа „за”, и 3 въздържали се /Б.Стоянов не участва в гласуването/ ОбС взе Решение 

№ 154 

 

 /след почивката след т. 7 - Проекта за решение е прегласуван поради необходимостта от 

поименно гласуване и добавяне на допълнение/ 

 Поименно гласуване. Борислав Стоянов не участва в гласуването 

 Председателя на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” и 1 въздържал се/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   154 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и  т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, чл. 

7 ал. 1 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с 

общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в 

търговските дружества, Общинският съвет Брезник: 

 

1. Приема отчета и баланса за 2015г. на  „Водоснабдяване” ЕООД 

2. Освобождава дружеството от внасяне на дивиденти в общината, поради финансова загуба 

3. Управителят на дружеството да поиска от ВиК Перник ООД погасителен план за 

задълженията, които има към „ Водоснобдяване“ ЕООД Брезник и  го предостави на 

Общински съвет.   

4. На всяко тримесечие да бъде предоставян финансов отчет на дружеството пред ОбС 

Брезник 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен 

отчет, баланс и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Брезник 

фарм“ ЕООД  

 

Иван Тинков – комисиите допускат за разглеждане. Имаше предложения 

 

Иван Ставрев – имах предложение 2х.лв. да се прехвърлят в общината 

 

Милва Огнянова –  гл. Счетоводител предлага проект за решение от името на администрацията 

- ОбС приема годишния отчет 

- Освобождава дружеството от внасяне на дивиденти  с цел увеличаване асортимента на 

лекарствата. 

 

Десислава Стоилова – до колко процента можем да разпределяме дивиденти. 
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Милва Огнянова – до 100% 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 13 гласа „за” се прекратяват 

 

Ваньо Добринов – предлагам, тъй като ОбС е принципал – управителите на дружествата да 

представят тримесечни отчети на дружествата, които да се разглеждат от ОбС. 

 

Янка Хранова – предлагам на шест месеца. 

 

Ваньо Добринов – тези отчети се готвят за статистиката. Нищо не пречи да се представят. Да се 

допълни в програмата на ОбС 

 

Янка Хранова – оттеглям си предложението. 

 

 Гласува се предложението на администрацията 

 С 12 гласа „за” и 1 против 

 Гласува се предложението на Ваньо Добринов да се представят отчети на дружествата на 

всяко тримесечие, като се допълни в Програмата на ОбС за разглеждане. 

 С 13 гласа „за” – предложението е прието 

 

/след почивката след т. 7 - Проекта за решение е прегласуван поради необходимостта от 

поименно гласуване и добавяне на допълнение/ 

 Поименно гласуване 

 Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 12 гласа „ЗА”  и  1 въздържал се /Д.Стоилова/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   155 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и  т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, чл. 

7 ал. 1 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с 

общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в 

търговските дружества, Общинският съвет Брезник: 

1. Приема годишния отчет и баланс за 2015г на „Брезник фарм” ЕООД 

2. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент в общината. След отразяване на 

печалбата в законови резерви,  да се ползва за увеличаване асортимента на лекарствените 

продукти. 

3. На всяко тримесечие да бъде предоставян финансов отчет на дружеството пред ОбС 

Брезник 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане отчет за 

дейността на Общински исторически  музей- Брезник за периода от 01.08.2015г. до 

31.05.2016г.   

 

Виолета Младенова – уточнява, че отчета е до 01.05.2016г 

 

Иван Тинков – комисиите разгледаха отчета и го допускат до ОбС. 

 

Виолета Младенова – подробен отчет, наситен с много дейности. Да го приемем на основание чл. 

21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА 

 

 Гласува се приемане на отчета  
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 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   156 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение 

отчета за дейността на Общински исторически музей – Брезник за периода от 01.08.2015г до 

01.05.2016г. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Намаление на 

заплащаната такса за ползване на детска млечна кухня 

 

Иван Тинков – разгледахме докладната .Идеята за намаляване на таксата се адмирира. Имаше 

гласувани предложение на  Ваньо Добринов за намаляване до 1 лв. – не се прие. Гласува се 

постепенно намаляване на таксата. 

 

 Подлага се на гласуване предложението от докладната записка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   157 

  

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ и Наредбата за 

административното обслужване, Общинският съвет Брезник изменя чл. 25а от Наредбата за 

определяне на местните такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ на Община Брезник – таксата за 

ползване на детска млечна кухня от 2,20 лв. на ден става  1,50 лв. на ден. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Осигуряване на 

допълнителни средства на читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник във връзка с 

предписание на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ 

 

Иван Тинков – комисиите разгледаха докладната. На основание предписание на пожарната е. 

Допускаме за разглеждане в ОбС. 

 

 Гласува се проекта за решение от докладната записка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   158 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник предоставя средства 

в размер на 1 200 лв. на читалище „Просвещение 1870” гр.Брезник от планираните средства по 

параграф 45-00 „Субсидии и други трансфери за юридически лица с нестопанска цел, дейност 

Читалища” – дофинансиране на държавни дейности с общински приходи. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Доклад от председателите на читалищата за осъществените  дейности в 

изпълнение на програмата по чл.26 от Закона за читалищата. 

 

Десислава Стоилова – трябва да бъде придружено с докладна записка и проект за решение. 

 

Наталия Първанова – експерт Образование и култура към общинска администрация 

 По Закона за народните читалище председателите на читалища се отчитат пред ОбС. 

Програмата за дейостта се внася от кмета. За нея е необходимо решение на ОбС. А отчетите на 

читалища не се изисква решение. 
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Десислава Стоилова – Въпроса е процедурен. Кой има право да внася докладни и информации. 

Трябва да има докладна с проект за решение. 

 Гласува се прекратяване на дебатите. 

 С 13 гласа „за” се прекратяват 

 

 Иван Ставрев – предлагам 10 минути почивка 

10 минути почивка 

 След почивката се подлага на гласуване проект за решение – приемане за сведение на 

отчетите на читалищата на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   159 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение 

отчетите на председателите на читалищата за осъщъствените дейности в изпълнение на 

програмата по чл. 26 от Закона за читалищата. 

 

 

Виолета Младенова – Извинявам се, но трябва да прегласуваме т. 2 и 3 – трябва да бъде 

поименно  гласуване. 

Десислава Стоилова – предлагам да добавим в двете решения управителите на дружествата да 

представят тримесечни отчети в ОбС. 

 Гласува се направеното предложение за добавяне в решението представяне на тримесечни 

отчети 

 С 13 гласа „за” предложението се приема. 

 Прегласува се решението за приемане отчета на „Водоснабдяване” ЕООД с предложеното 

добавяне представяне на тримесечни отчети в ОбС 

 Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 Борислав Стоянов не участва в гласуването. 

 С 11 гласа „за” и 1 въздържал се,  се приема решение № 154 

 

 Прегласува се решението за приемане отчета на „Брезник фарм” ЕООД с предложеното 

добавяне представяне на тримесечни отчети в ОбС 

 Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” и 1 въздържал се се приема решение № 155 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Информация за сключените концесионни договори. 

 

Иван Тинков – комисията разгледа информацията и предлага да бъде приета от ОбС. 

 

 Гласува се направеното предложение 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   160 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение 

Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината. 

 

Иван Тинков – комисията разгледа и допуска до ОбС. 

 

Десислава Стоилова – Госпожо председател, Колеги, Дами и господа, 



8 

 

 Според мен тези информации ми се струват претупване на нещата. Пет изречения без да 

направим анализ. Ще ми се поне за следваща информация да бъде по-подробно описано. Има 

улици в не добро състояние в селата, дори не са чакълирани. В града също. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината 

 Пише, че предстои ремонт на ул. „Гледан” и асфалтиране на улици. 

 

Десислава Стоилова – Идеята беше общината да предостави анализ на ситуацията.  

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Едно е и нформация, друго анализ. Анализ е подробен доклад. 

 

Янка Хранова – Уважаема госпожо председател, зам.кметове, колеги, Дами и господа, 

 На фона на толкова много задлъжнели общини, мога да кажа, че инфраструктурата на 

общината е напълно задоволителна. На фона на възможностите на бюджета се прави 

необходимото. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 13 гласа „за” се прекратяват. 

 

 Гласува се приемане на информацията на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА. 

 С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   161 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема  за 

сведение  Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно определяне 

възнаграждението на външни експерти за участие в заседания на Общински експертен 

съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ 
  

Иван Тинков – комисиите разгледаха и допуснаха до ОбС. 

 

Десислава Стоилова – колко експерта се налага да се канят. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител на общината – 11 външни експерта. 

 

 Гласува се предложението от докладната записка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   162 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6  , чл. 27 ал. 4 и 5 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодествието му с 

общинската администрация,във връзка с чл. 6 ал. 2 и 3 от ЗУТ, Общинският съвет  определя: 

 За всяко присъствие на външен експерт в заседание на Общински експертен съвет по 

устройство на територията при Община Брезник да се и заплаща възнаграждение в размер на 50 

/петдесет/лв. 

 Заплащането да се извършва веднъж на три месеца от предвидените средства по бюджета 

на Община Брезник, дейност 122 „общинска администрация”, § 02-02 „други възнаграждения и 

плащания за персонала”. 
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от  кмета на общината относно върнато за 

ново обсъждане решение № 108 по протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС 

Брезник на 21.04.2015г. 

 

Виолета Младенова – на основание чл. 45 ал. 1 – върнато решение 108 – посочено правно 

основание. Има техническа грешка при изписване на основанието по ЗОС, като вместо чл. 12 е 

изписано чл. 21 и след  т.1 се слага запетая и се добавя за срок от 10 години. В останалата част 

решението остава в сила. 

 

Маргарита Петкова – директор на дирекция АПНО към Община Брезник 

 Чисто технически. Когато  има отмяна на решение се връщам и отбелязвам, че е отменено. 

Сега трябва да се следи част от решението, която остава в сила. 

 

Иван Ставрев – Ние и допълваме решението. Предлагам да отменим решение 108 и да вземем 

ново решение. 

 Гласува се отмяна на решение № 108. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” Обс взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   163 

  

 На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от 

ЗМСМА, заповед № АК-5/11.05.2016г. на Областен управител на област Перник, Общинският 

съвет Брезник отменя решение № 108 по протокол  № 11 от заседание на ОбС, проведено  

21.04.2016г. 

 

 Гласува се на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА ново решение с нанесени поправки и 

добавяне на срока от 10 години.  

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете  имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

  

Р Е Ш Е Н И Е   №   164 

 

 На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 3 , чл. 39 ал. 4  и ал.5 от 

ЗОС и чл. 7 ал. 10 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на помещения, 

представляващи стаи с номера 2,3,5 и 8 с обща площ 92,90 кв.м. находящи се на втория 

етаж на общинска сграда в УПИ ІІ – „За административни нужди, обществено хранене и 

търговия” пл. № 465 кв. 58 по РП на град Брезник, ул. „Андрей Михайлов” № 83, за срок 

от 10 години. 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор за учредяване 

на безвъзмездно право на ползване с областна дирекция „Земеделие” Перник. 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за 

ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта 

по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта 

по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по 

тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 

21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител 

на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на 

ОбС Брезник. 

 

Иван Ставрев – Уважаеми колеги,  госпожо председател, Дами и господа, 
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 Намираме се в малко сложна ситуация. Всяко върнато решение е влючване в дневния ред. 

Не е необходима докладна по върнатите решения. Задължени сме да разгледаме заповедта. 

В предвид сложната ситуация изискахме докладна от администрацията. Подхожда се благородно 

към хората, вече платили за връщане на земите. Бях склонен само 113 решение да потвърдим, а 

следващите да отменим. Ако имаме право да изваждаме. Сега което се поднася от кмета е добър 

вариант. Ние постъпваме не толкова законосъобразно, колкото целесъобразно. Подкрепям 

предложението от докладната – потвърждаваме решенията по протокол 11. 

Последната точка – отмяна решение. Дали с тази точка няма да се получи сътресение с областния 

управител. Предлагам на правната комисия да огледа правилника и да запишем, че при връщане 

от областния управител не са необходими докладни. 

Въпреки убедеността  че съда ще анулира нашите решения,  призовавам, за да защитим 

интересите на хората да потвърдим досегашните решения. 

 

Иван Борисов –  секретар на общината - Гледано от страни звучи, че остават в сила решенията. 

Според мен не е нужно изписване на съдържанието на решенията. 

 

Виолета Младенова – Всички решения се гласуват по отделно. 

 

Десислава Стоилова – това което се предлага за отмяна няма връзка със заповедта на областния 

управител. Да се уточни какво налага? 

Колкото и да искаме да сме целесъобразни, на първо място е закона. Предлагам да потвърдим 

решение 113. Следващо решение – предлагам тези имоти да станат частна собственост. 

 

Иван Борисов – секретар на общината – няма основание. В закона е казано в кои случаи само 

може да се променя. 

 

Десислава Стоилова – тогава няма да можем да възстановим. Според мен двете докладни – тази 

която се оттегли и тази която сега се предлага са противоречиви. Да се възстановят тези имоти, 

които имат право. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината – Нашето предложение е да се отмени решение № 21 и 

след това да се потвърдят решенията. 

 

10 минути почивка 

 

Янка Хранова освободена от заседанието – остават 12 съветника 

 

Милен Миленков – юрисконсулт – По отношение на докладната. Продиктувано е от обсъждането 

на комисията. Оттеглянето на първата е по целесъобразност. Подробно изложените мотиви в 

заповедта е, че противоречат на основния закон -ЗОС. Съдебната практика се движи в тази 

посока. Има много неща, които се прилагат в правото. Кой е основния закон – ЗСПЗЗ или ЗОС. 

За мен в конкретния случай основния е ЗСПЗЗ, § 27 визира, че ОбС взема решение за 

възстановяване собствеността върху земеделските земи в съществуващи или възстановими стари 

реални граници. От своя страна този текст, игнорира правоприлагането на чл. 25 за мерите и 

пасищата, а именно: Собствеността, която не принадлежи на държавата, на юридически и 

физически лица е собственост на общината. Към настоящият момент поземлената реформа не е 

приключила. Рискувайки да отидем на съд, предлагам с цел да се  защитят интересите на хората  

решенията да бъдат потвърдени. 

След направените промени в ЗСПЗЗ през миналата година, няма тълкувателно решение по 

въпроса. Предлагам решението по т. 11 да бъде първо. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите. 

 С 12 гласа „за” се прекратяват. 
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 Гласува се отмяна на решение 21/2015г. на основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 

т. 8 и т.23 и чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   165 

 

 На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА.Общинският съвет Брезник отменя решение № 21 по протокол №2 от 03.12.2015г.  на 

Общински съвет –Брезник с което е утвърден списъка на мерите, пасищата и ливадите, приет с 

решения №695/26.02.2015г. и №854/27.08.2015г. и по отношение на който списък е наложена  

забрана за възстановяване на собственост по §27 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

 

По  заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник 
 Гласува се потвърждаване на решение № 113/21.04.2016г 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   166 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, и в предвид мотивите на областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 113 на ОбС, 

по протокол № 11 от 21.04.2016г. за изваждане имоти от ОПФ от списъка на мерите, пасищата и 

ливадите, за които не трябва да има възстановяване на собственост по чл.27 от ПЗР към ЗИД на 

ЗСПЗЗ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници, по землища, както следва за 

селата:  

 

село Арзан 

 
 

002014 ливада IX 9.582 

005011 Пасище, мера IX 47.305 

005047 Пасище, мера IX 5.328 

005051 Пасище, мера VIII 19.682 

007009 Пасище, мера VIII 3.882 

009017 Пасище, мера VIII 31.746 

004020 Пасище, мера VIII 9.012 

007012 Пасище, мера IX 6.992 

018026 ливада IX 2.897 

018025 ливада IX 4.569 

008009 Пасище, мера IX 13.118 

019066 ливада VIII 3.612 

019068 ливада VIII 14.994 

019036 ливада VIII 9.761 

005053 Пасище, мера VIII 6.510 

014058 Пасище, мера VIII 58.624 

              село Банище 

  
 

023009 Пасище, мера IX 2.696 

    

   
 

       село Бегуновци 

  
 

036005 Ливада ІХ 64.039 



12 

 

   
 

     село Видрицаа 
 

002045 Пасище с храсти IV 85.523 

018001 Пасище, мера VI 32.242 

          село Гоз 

   005018 Пасище. мера IX 5.784 

005036 Пасище. мера IV 24.016 

019030 ливада IX 4.272 

026039 ливада IX 72.946 

025070 Пасище. мера V 92.546 

005015 ливада IX 6.323 

014019 Пасище. мера IX 224.345 

017038 Пасище. мера IX 8.553 

027038 Пасище. мера IX 6.244 

001046 ливада IX 2.000 

009013 ливада IX 11.206 

018050 ливада IX 3.082 

           село Горни Романци 

036088 Пасище. мера IX 49.986 

            село Гигинци 

027009 пасища X 428.026 

           село Конска 

016127 ливада VI I 5.196 

016138 Пасище. мера VII 3.166 

     село Слаковци 

  
 

021016 Пасище. мера IX 20.079 

          село Велковци 

069033 ливада VI 4.569 

068015 ливада VI 0.849 

065021 ливада VI 5.660 

 

 

 Гласува се потвърждаване на решение № 116 т. 1 и 2 

 

Десислава Стоилова – няма ли възможност да гласуваме анблок, като се изпишат по отделно 

решенията. Ако някой има събражения по някои решения да каже предварително. 

 

 Гласува се предложението на Десислава Стоилова за гласуване анблок и изписване по 

отделно на решенията 

 С 12 гласа „за” предложението се приема 

 

Виолета Младенова – изчита всички решения, касаещи заповедта на областния управител 

 Поименно гласуване по решение № 116. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   167 
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  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 116 на ОбС 

в частта по точки 1 и 2, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно: 

        - поземлен имот №004023, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ 

от 4,066 декара, находящ се в местността „Габраш”, образуван от имот с №004020; 

        - поземлен имот №007016, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ 

от 4,538 декара, находящ се в местността „Джебино”, образуван от имот с №007012; 

 

 

 Поименно гласуване по решение № 117 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   168 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 117 на ОбС 

в частта на точки 2 и 3 , по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно: 

        - поземлен имот №002046, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, с площ 

от 4,982 декара находящ се в местността „ Грамаге” ,  образуван от имот с № 002045; 

- поземлен имот №018017, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, 

с площ от 6,591 декара, находящ се в местността „Заораница”,  образуван от имот с №018001; 

 

 

 

 Поименно гласуване по решение № 126 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   169 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 126 на ОбС 

в частта на точки 2,3,4,5 и 6, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно: 

      -поземлен имот №005035, начин на трайно ползване – пасище, мера,VІІІ категория, с площ от 

0,989 декара, находящ се в местността „Конопнище”,  образуван от имот с №005011; 

       -поземлен имот №005048, начин на трайно ползване – пасище, мера,VІІІ категория, с площ 

от 5,328 декара, находящ се в местността „Над трепетлика”,  образуван от имот с №005047; 

      -поземлен имот №005056, начин на трайно ползване – пасище, мера,VІІІ категория, с площ от 

11,067 декара, находящ се в местността „Гробища”,  образуван от имот с №005051; 

      -поземлен имот №007017, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 

3,882 декара, находящ се в местността „Лиляков кладенец”,  образуван от имот с №007009; 

      -поземлен имот №009037, начин на трайно ползване – пасище, мера,VІІІ категория, с площ от 

7,685 декара, находящ се в местността „Голема нива”,  образуван от имот с №009017; 

 

 

 

 Поименно гласуване по решение № 127 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   170 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 
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Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 127 на ОбС, 

по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно: 

      -поземлен имот №023043, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 

1,629 декара, находящ се в местността „Любенова ливада”,  образуван от имот с №023009; 

 

 

 Поименно гласуване по решение № 138 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   171 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 138 на ОбС 

в частта по тире 2, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно: 

- поземлен имот №021017, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ 

от 3,706 декара, находящ се в местността „Поятище”,  образуван от имот с №021016; 

 

 

 Поименно гласуване по решение № 141 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   172 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 141 на ОбС 

в частта по тирета 1,2, 5 и 7, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно: 

      - поземлен имот №014022, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХкатегория, с площ от 

2,642 декара, находящ се в местността „Вървище”,  образуван от имот с №014019; 

      - поземлен имот №017052, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 

4,365 декара, находящ се в местността „Ласкерница”,  образуван от имот с №017038; 

      - поземлен имот №027067, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 

3,211 декара, находящ се в местността „Герен”,  образуван от имот с №027038; 

      - поземлен имот №025087, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 

2,888 декара, находящ се в местността „Лютина ливада”,  образуван от имот с №025070; 

 

 

 Поименно гласуване по решение № 142 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   173 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 142 на ОбС 

в частта по тирета 7, 8 и 9, по протокол № 11 от 21.04.2016г., а именно: 

-  поземлен имот №005040, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория, с площ от      

4,464 декара, находящ се в местността „Вървище”,  образуван от имот с №005018; 

 -  поземлен имот №005042, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 

4,285 декара, находящ се в местността „Вървище”,  образуван от имот с №005036; 

 - поземлен имот №005041, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория, с площ от 

3,842 декара, находящ се в местността „Вървище”,  образуван от имот с №005018; 
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 Поименно гласуване по решение № 143 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   174 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 143  на ОбС 

в частта по тире 3, по протокол № 11 от 21.04.2016г., а именно: 

- поземлен имот №025088, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ 

от 3,085 декара, находящ се в местността „Лютина ливада”,  образуван от имот с 

№025070; 

 

 

 Поименно гласуване по решение № 144 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   175 

 

  На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в 

Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 144  на ОбС 

в частта по тирета 4 и 22, по протокол № 11 от 21.04.2016г., а именно: 

      - поземлен имот №005039, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 

1,480 декара, находящ се в местността „Данчолица”,  образуван от имот с №005036; 

      - поземлен имот №005037, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 

6,450 декара, находящ се в местността „Густо гърне”,  образуван от имот с №005036; 

 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и сервитут 

на обект „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура 

за допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и 

Слаковци, Община Брезник” по реда на чл. 124 ал. 1 от ЗУТ. 

 

Виолета Младенова – докладва докладната. Не е гледана на комисия. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината – Касае водоснабдяването на селата. Обявленията са 

направени. Няма възражения. 

 

 Гласува се проекта за решение от докладната записка. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  176 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1 при условията на чл. 150 от ЗУТ, 

Общинският съвет Брезник одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива - 

ПУП – ПП  за трасе и сервитут на довеждащ водопровод от с. Гърло до гр. Брезник и  от с. 

Ноевци, до с. Слаковци, преминаващ през имоти от землищата, както следва:  

 - землище  гр. Брезник, имоти с идентификатори : 06286.3.14, 06286.3.15, 06286.3.16, 

06286.3.17, 06286.3.18, 06286.3.21, 06286.3.22, 06286.3.23, 06286.3.28 06286.3.31, 06286.4.1, 

06286.4.33, 06286.4.34, 06286.4.35, 06286.4.38, 06286.4.40, 06286.4.41, 06286.6.7, 06286.6.8, 

06286.6.10, 06286.6.40, 06286.6.41, 06286.8.33, 06286.9.1, 06286.9.44, 06286.9.45 по КККР на 

землището гр.Брезник;  
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 - Землище с. Видрица, имоти с №№:  11034.0.19, 11034.0.23, 11034.0.26, 11034.0.29, 

11034.0.40, 11034.0.43, 11034.0.47, 11034.0.51, 11034.0.61, 11034.0.67, 11034.0.78, 11034.0.82, 

11034.0.83, 11034.0.86, 11034.0.90, 11034.0.101, 11034.21.1, 11034.21.2, 11034.21.3, 11034.21.37, 

11034.22.14, 11034.22.15, 11034.23.19, 11034.29.3, 11034.29.4, 11034.29.5, 11034.29.6, 11034.29.10, 

11034.29.11, 11034.33.95, 11034.33.97, 11034.33.98, 11034.33.99, 11034.33.100, 11034.33.104, 

11034.33.127, 11034.33.128, 11034.33.139, 11034.33.187, 11034.36.12, 11034.36.13, 11034.38.4, 

11034.38.5, 11034.38.6, 11034.38.7, 11034.38.8, 11034.38.9, 11034.38.10, 11034.38.11, 11034.38.12, 

11034.38.13, 11034.38.14, 11034.38.18, 11034.38.19, 11034.39.27, 11034.39.28, 11034.39.29, 

11034.39.56, 11034.41.1, по КВС на селото; 

- Землище с. Гърло имоти с №№: 18349.0.91, 18349.0.118, 18349.0.122, 18349.0.126, 

18349.0.128, 18349.0.131, 18349.23.22, 18349.24.14, 18349.30.4, 18349.30.5, 18349.30.9, 18349.30.10, 

18349.30.16, 18349.31.12, 18349.31.13, 18349.31.14, 18349.31.19, по КВС на селото; 

-  Землище с. Слаковци имоти с №№: 67163.0.62, 67163.0.67, 67163.0.74, 67163.0.113,  

67163.0.128, 67163.0.135, 67163.0.152, 67163.0.157, 67163.0.158, 67163.0.163, 67163.0.168, 

67163.0.170, 67163.0.182, 67163.0.192, 67163.0.196, 67163.0.198, 67163.18.37, 67163.25.30, 

67163.45.19, 67163.50.47, 67163.50.48, 67163.50.49, 67163.50.50, 67163.50.51, 67163.50.52, 

67163.50.66, 67163.50.67, 67163.50.68, 67163.50.74, 67163.50.89, 67163.50.91, 67163.53.34, по КВС 

на селото, за обект „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща техническа 

инфраструктура за допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и 

Слаковци, община Брезник”.  

 

 

ЧЕТИРИДАНАДЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отправени писмени питания към 

кмета на Община Брезник. 

 

Десислава Стоилова – имам питания от 2015г. нямам отговори. Не са мои лични. Касаят 

обществеността. Предлагам ОбС де вземе решение със срок на отговорите. 

 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 6 гласа „за” и 5 въздържали се /В.Добринов не гласува/ – предложението не се приема. 

 

Десислава Стоилова – В правилника се казва, че на писмено или устно питане се отогваря на 

следващото заседание. 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  от Десислава Стоилова относно изпълнение 

на решение № 100 по протокол № 10/24.03.2016г на ОбС Брезник. 

 

Виолета Младенова – чете докладната. 

 На основание чл. 21 ал. 1 – кмета да сключи договор със дружеството. 

 

Ваньо Добринов – разгледах докладната на колежката.Приветствам Асоциацията – съгласен съм, 

че това трябва да се подкрепя. Запознат съм и с управителя на Асоциацията. 

Не съм съгласен ОбС да отдава в сградата помещения на такива Асоциации. На територията на 

общината има достатъчно помещения. Да остане без последствия докладната на колежката. 

Според мен е нецелесъобразно решението за предоставянето на помещение. Предлагам да 

отменим решение № 100. 

 

Десислава Стоилова – предлагам да чуете проекта за решение. Кмета да сключи договор с 

Асоциацията до 10.06.2016г. 

 

Иван Бъчваров – Госпожо Стоилова, вземането на решение № 100 не е отменило решението за 

разпределяне на помещенията. 
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Милен Миленков – юрисконсулт – Моето мнение е, че новото решение отменя старото. 

 

Десислава Стоилова – да прекратим дебатите. 

 

 С 12 гласа „за” дебатите се прекратяват. 

 

 Гласува се предложението на Ваньо Добринов  за отмяна решение 100. 

 С 4 гласа „за”,  2 против и 5 въздържали се 

 Поради това, че в залата са 12 съветника, предложението се гласува отново 

 С 5 гласа „за”, 2 против и 5 въздържали се – предложението не се приема. 

 

 Гласува се проекта , предложен от Десислава Стоилова 

 С 4 гласа „за”, 4 против и 4 въздържали се – предложението не се приема. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 12,50 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/          /Виолета Младенова/ 

 


