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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

гр.Брезник 2360, пл.“9-ти  септември“ №2, тел.0878988765 

                                                                                     

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 Днес 13.06.2016г.от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС – Брезник  се провежда  

заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, 

контрол върху дейността на дружествата с общинско участие  към ОбС. 

 

Присъстват: Росен Огнянов, Иван Тинков, Ивелина Крумова, Борислав Стоянов, Десислава 

Стоилова, Янка Хранова,  Ваньо Добринов,  както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

 

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

зам.кмет, Милва Огнянова – гл.счетоводител, Моника Банкова – ст.специалист бюджет и ТРЗ,  

Детелина Виденова – експерт ТСУ и ЕИ, Лилия Чернева – експерт ТСУ и ЕИ, Оля Малинова – 

директор на дирекция ОСПО, Бойко Атанасов – гл.специаилист УС, Милен Миленков – 

юрисконсулт, Наталия Първанова – експерт образование и култура, 

 

Предложен е  следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от Председателят на Постоянната комисия по нормативна уредба, 

законност и обществен ред относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за 

осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията и 

безопасността на движението на територията на община Брезник 

2. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Годишен доклад за наблюдението 

на изпълнението на общинския план за развитие 2014- 2020г. на община Брезник за 

2015г. 

3. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Перник, като ВиК оператор за 

периода 2017- 2021г. 

4. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Провеждане на извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник 

5. Докладна записка от Кмета на общината относно: Одобряване на комплексен проект 

за инвестиционна инициатива за обект - оптична кабелна линия от улица „Иван 

Тимофеев“, гр. Брезник до ТВ ретранслатор в месността Гребен, гр. Брезник. 

6. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Утвърждаване на концесионер на 

язовир „Красава“, махала Банкова 

7. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Утвърждаване на оценки за 

продажба на придаваем имот в с. Кошарево и сключване на договор за продажба 

8. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Утвърждаване на оценки за 

продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба 

9. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Закупуване и монтиране на 

табела, обозначаваща институцията - Общински съвет Брезник 

10. Информация от Кмета на общината относно: Подготовката и провеждането на 

„Граовски събор Видовден“ 2016г. 
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11. Докладна записка от Кмета на общината относно:  Удостояване със званиено 

„Почетен гражданин на град Брезник“ 

12. Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Удостояване със званиено 

„Почетен гражданин на град Брезник“ 

13. Други 

 

По дневния ред: 

Виолета Младенова – предлага допълнителни докладни 

- Докладна записка относно допълване на списъка за отдаване под наем на мери и пасища 

- Докладна записка относно отмяна на решение № 100 за отдаване на помещение под наем 

и вземане на решение за предоставяне на друго помещение 

 

- Информации: писмо до ВиК от кмета на общината, жалба от Васил Васев – управител на 

пътнически превози срещу процедура за концесия за превозвач; Граждански иск от 

жители на с.Сопица;  Предложение за изработване на график за посещение на селата 

 

Росен Огнянов -  всичко това трябва ли да влезе в дневния ред? 

 

Виолета Младенова – двете докладни да бъдат в дневния ред, всичко друго в т.други за 

обсъждане 

 

Заседанието открито от Росен Огнянов – председател на комисията. 

 

Гласува се допълнение на дневния ред с  двете докладни записки 

 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се целия дневен ред с допълнението 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на Постоянната комисия по 

нормативна уредба, законност и обществен ред относно: Изменение и допълнение на 

Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията и 

безопасността на движението на територията на община Брезник 

 

Иван Тинков – Уважаема госпожо председател, Уважаеми колеги, направиха се няколко срещи. 

Разгледаха се предложенията, които предимно са от МВР и РСПБЗН. 

Някои промени са по-скоро козметични. Предлагам да бъдат разгледани, гласувани и включени 

като промяна в Наредба № 1. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет 

 Според мен има неща, които са малко излишни. Чл. 11 ал. 3 – за трайно паркираните 

автомобили. За издаване заповед за вдигане на МПС. Общината не разполага със 

специализиран автомобил. Ако трябва да сключим договор ще излезе скъпо. Ако го пренесем 

трябва да го пазим. Къде? Нямаме и физическата и материалната възможност. Неосъществимо 

е. 

Предложенията на г-н Чавдар Асенов  - предложенията за частни домове или за обществени 

сгради. Складиране на лесно запалими течности. Да се проверяват отоплителните уреди. Това е 

наредба за обществения ред. Главата за пожарна безопасност не трябва да бъде в тази наредба. 

Може би под друга форма. 
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Иван Тинков – идеята на колегата от пожарната е, че трябва да се даде гласност и публичност 

на тези теми. Целта е превенция. 

 

Иван Добринов -  да се направят писма на собствениците за премахване на автомобилите. Да не 

пишем излишни документи. 

 

Иван Тинков – говорим за трайно изоставени автомобили. 

 

Росен Огнянов – главен път, на входа на града се превърна в паркинг. Паркирани камиони, 

трактори и т.н. 

 

Иван Бъчваров – поставяме въпроса на комисии по безопасност на движението. 

 

Росен Огнянов – на т. 3 – организаторите на масови прояви да имат грижа за опазване имотите 

на общината, да се допълни и на гражданите. 

Предполага ли се нов разрешителен режим. Създаваме ли спънки на хората. Няма ли да 

утежним търговците с издаване на разрешителни. 

Когато дойдат хората да искат петна, трябва ли да им се издава разрешителни. 

 

Мария Добревска – зам.кмет  чете част от предложението. 

 

Росен Огнянов – идеята ми е да не утежняваме допълнително хората. 

 

Ваньо Добринов – според мен е пресилено. Има органи, които проверяват. 

 

Росен Огнянов – по-скоро да апелираме, да се изпълнява това което е записано. Да не 

утежняваме допълнително хората. 

Да запишем като предложение текста за разрешителните да отпадне. Да остане по схемата на 

общината.  

 

Ивелина Крумова – ще си оттегля предложението. Чл. 11 ще остане без промяна. 

 

Десислава Стоилова – какво правим с паркирането на тротоарите и зелените площи. 

 

Мария Добревска – зам.кмет  -  главата за противопожарната безопасност остава ли? 

 

Иван Тинков – противопожарната дейност е един от компонентите на обществения ред. 

 

Иван Бъчваров – г-н Тинков, Вие сте прав, но има неща , които не могат да бъдат изпълнени. 

Преди един месец искаха от прокуратурата да дадем доклад за издадени разрешителни за 

обекти по общинската пътна мрежа. Сега, когато запишем разни неща, ще се наложи да пишем 

доклади за издадени актове. 

 

Росен Огнянов   - предлагам  комисията да предложи тази глава /за противопожарната 

безопасност/  да отпадне  от Наредбата за обществения ред. 

 

Мария Добревска – за репатрираните автомобили? 

 

Ваньо Добринов – Колеги, сигурно е така, и така пише в някои наредби, но когато 

произвеждаме нещо, което е свързано с общината не забравяйте, че все някой ще каже 

„Гледайте ги тези какви решения вземат“. В закона за движение по пътищата е регламентирано 

и това. 

Тази Наредба № 1 е за обществения ред. Да не вменяваме допълнителни изисквания. 
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Росен Огнянов – да добавим чл. 11 ал. 2 да отпадне. Ал.3 да стане ал. 2 

 

Мария Добревска – зам. Кмет -  дефинирайте какво значи специализирана служба към 

общината. 

 

Иван Тинков – предлагам целия чл. 11“б“  да отпадне. 

 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 

Гласуват се предложенията за изменения 

- От предложението за промяна на Наредба 1  в т. 6  чл. 11 да остане в стария си вариант 

Със 7 гласа „за“ се приема 

- Второ предложение – т. 12 /противопожаранта и аварийна безопасност:/ да отпадне 

цялата глава 

  С 6 гласа „за“ и 1 против /ИВан Тинков/ се приема 

- Да отпадне чл. 11 б – 

o Със 7 гласа „за“ се приема 

- Гласува се предложение в чл. 5 т. 3 да се допълни „и гражданите” 

        Със 7 гласа „за“ се приема 

 

Гласува се докладната записка да се допусне до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 2014- 2020г. на община 

Брезник за 2015г. 

 

Лилия Чернева – Кметът на общината организира наблюдение по изпълнение на Общинския 

план. За целта се изготвя годишен доклад, предложен на вниманието ви. 

 

Виолета Младенова – по отношение основанията за приемане на решения, да се допълни ли т. 

12 от чл. 21 

 

Милен Миленков –  юрисконсулт - Да. 

 

Иван Ковачев – да вметна, че някои неща са свършени в стария програмен период. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска разглеждане от сесия на ОбС 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Перник, като ВиК 

оператор за периода 2017- 2021г. 

 

Виолета Младенова – получихме от администрацията становище, което са дали до ВиК ООД. 

 Описани са в бизнес плана лошото състояние на нещата, но няма нищо заложено. 
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Десислава Стоилова – според техния анализ язовир Красава е построен през 1956г. 

 

Борислав Стояново – като цяло бизнесплана засяга водопроводната и канализационна система.  

Описанието на водопроводната мрежа – знае се, че повече от 50% от мрежата е етернитов 

водопровод. Загубите са големи. Монтирани са уреди за дистанционно измерване на 

количеството. За канализационната система. Оказа се, че е много тежко. 50% са с много тесни 

тръби и не отговарят на нормите. Нищо не се предлага. За ремонт са ревизионни и 

дъждопреливни шахти. 

Накрая цената на водата за 2016г и за 2017г се предвижда поскъпване 

 

Десислава Стоилова – Бизнес плана представлява само описание на фактите. 

 

Росен Огнянов – единственото икономическо измерение е увеличаване на цената. 

 Най-лошото е че не можем да направим нищо. 

 

Виолета Младенова – запознава присъстващите със становище на общинска администрация по 

бизнесплана на „ВиК“ ООД. 

 

Иван Ковачев – всеки дава пари за загатнатите инвестиции. Нашата молба е да се 

конкретизират инвестициите по общини. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 

 Гласува се становището на общинската администрация да се включи в решението на 

докладната записка 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се докладната записка да се допусне до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Провеждане на 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник 

 

Виолета Младенова – има покана за общо събрание на Асоциацията. Трябва да дадем мандат. 

 

Иван Ковачев – до преди една година бяхме съдружници във ВиК ООД. Общините и 

държавата. 

Сега са върнати активите на всички общини. Не е ясно как съществува ВиК ООД 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите. 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 

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

комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект - оптична кабелна линия от 

улица „Иван Тимофеев“, гр. Брезник до ТВ ретранслатор в месността Гребен, гр. Брезник. 
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Иван Бъчваров – зам.кмет - става дума за кабел  за интернет. 

 

Росен Огнянов – ще се копае за полагане на кабел и са посочени имотите, през които ще 

премине. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  обявен е и до момента няма възражения. 

 

Десислава Стоилова – за един кабел се чака обявяване. Какво се случва зад Бърдото. Има 

техника, прави се нещо. Нищо не е минало през ОбС. 

 

Иван Бъчваров –зам.кмет -  не е минало във вашия мандат. В миналия са минали нещата. 

Администрацията няма да позволи на никого да прави нещо без необходимата процедура. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

 

 

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

концесионер на язовир „Красава“, махала Банкова 

 

Иван Бъчваров – имаше въпрос защо е висока таксата на язовир Завала. Такава е таксата 

предложена от самия концесионер. 

 

Оля Малинова – процедурата е проведена. Четирима кандидати се явиха. Концесията е 

спечелена от фирма БАРИ. 

 

Иван Бъчваров  - зам.кмет - Най-висока такса е предложена. Най-добри средства за инвестиции. 

Ако не се спазва ще се развали договора. 

Посочената такса е без ДДС. 

 

Десислава Стоилова – има ли нещо общо тази фирма с досегашния концесионер. 

 

Иван Бъчваров – няма. Друга е фирмата. Преди сключване на договора избрания изпълнител 

трябва да заплати една и половина концесионна такса. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Утвърждаване на 

оценки за продажба на придаваем имот в с. Кошарево и сключване на договор за 

продажба 

 

Оля Малинова – остава само да се утвърди оценката на лицензирания изпълнител. Става въпрос 

за площ от 58 кв.м. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 
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 С 6  гласа „за“  /Д.Стоилова не участва в гласуването/ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Утвърждаване на 

оценки за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба 

 

Оля Малинова – имаше две докладни за Ноевци 

Виолета Младенова – гледате докладната за Катя. Другата е разпределена на правна комисия.„ 

 

Десислава Стоилова – няма логика. Ако няма докладни за някоя комисии няма да заседава. 

Двете докладни трябва да са за комисията. 

 

Ваньо Добринов – трябва да се включи предварително името на човека в точката. Сега 

избирателно трябва да гледаме едната. 

 

Милен Миленков – трябва да добавите множествено число и да разгледате двете докладни. 

 

Ваньо Добринов -  дневния ред е вече приет. Не можем да допълваме. Моето предложение е да 

отпадне сега точката и да се разгледат двете докладни от правна комисия. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията- 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се предложението т. 8 да се извади от дневния ред и се разгледа от правна 

комисия. 

 Със 7 гласа „за“ се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Закупуване и 

монтиране на табела, обозначаваща институцията- Общински съвет Брезник 

 

Виолета Младенова – много пъти сме говорили, че сградата няма ясно обозначение, че там се 

помещава ОбС. Табелата е поръчана. 

 

Ваньо Добринов – аз съм против. Табелата трябва да бъде разгледана и одобрена от комисия. 

Не може еднолично да се решава. Съгласен съм, че трябва да има табела . Съгласен съм да се 

отпуснат средства. Не съм съгласен, че еднолично трябва да се решава. Трябва да има 

предложени оферти и да се разгледат предварително. 

 

Виолета Младенова – да се добави претапициране на диван.  

 

Ваньо Добринов – колеги, как ще гласувате сега. Няма решение. Има издадени фактури.  

 

Янка Хранова – по принцип е така, но вече нещата се изпълнени. 

 

Мария Добревнка – замцкмет -  необходима ли е такава табела, при положение че на входа има 

табела. 

 

Виолета Младенова – много е малка, има и други надписи там. 

 

Росен Огнянов – не е ли регламентирано до каква сума председателят на ОбС може да харчи? 

 

Ваньо Добринов – една стотинка не може да похарчи без решение на ОбС. 

 Общинският съвет е орган, който трябва да съблюдава спазване на законите. Не може да 

се прави компромис. Да се отложи разглеждането за следващо заседание 
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Иван Тинков – предлагам 5 минути почивка. 

/пет минути почивка/ 

 Гласува се прекратяване на разисквания 

 Със 7 гласа „За“ се прекратяват„ 

  

 Гласува се предложението на В.Добринов - да се отложи тази точка, да се представи 

проект за табелата и се гласува на следващо заседание на комисията 

 С 6 гласа „за“ и 1 въздържал се предложението се приема 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Информация от Кмета на общината относно: Подготовката и 

провеждането на „Граовски събор Видовден“ 2016г. 

 

Д.Стоилова – кои са хората в инициативния комитет„ 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет - колеги от пазарни отношения, полиция, пожарна, читалища 

 

Росен Огнянов – предлагам да формулираме решение . 

 

Ваньо Добринов – предлагам да приемем информацията  в комисията. 

 

Десислава Стоилова – предлагам да не се внася в ОбС. 

 

 Гласува се предложението информацията да бъде приета от комисията без да се внася в 

ОбС. 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно:  Удостояване 

със званиено „Почетен гражданин на град Брезник“ 

 

Росен Огнянов – гласува се предложението за д-р Калоян Димитров 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС без забележки 

 Със 7 гласа „за“ се допускат 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: 

Удостояване със званиено „Почетен гражданин на град Брезник“ 

 

Виолета Младенова – получи се предложение от клуба на пенсионера за д-р Димитров и едно 

предложение от Иван Тинков за волейболиста Светослав Гоцев. 

 

Росен Огнянов – можем ли повече от един почетен гражданин да гласуваме. 

 

Ваньо Добринов – може 

 Критериите са да е направил нещо за града. Ако се погледне хронологично кои до сега са 

удостоени, може да се види кой какво е написал, какво е допринесъл и за развитието на града. 

 Не се коментира д-р Димитров. Няма брезничанин който не е получил помощ от него 

при необходимост. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината -  администрацията също няма нищо против Светослав 

Гоцев, но според нас е твърде млад за това звание. 
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Иван Тинков – това не е лично мое предложение. Това е предложение на ОбС на БСП. Аз бях 

упълномощен да внеса предложението. Известни са спортните му заслуги. Има медали от 

различни първенства. Той афишира, че живее в Брезник. Не е малко. Той уважава това, че е от 

Брезник. Състезател на националния отбор на България. Доказал е своите качества.  

Правилника за удостояване със почетен гражданин казва, че може и за спортни заслуги. Според 

мен младостта не е  порок, а предимство. 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината - Той знае ли за това предложение? 

 До колкото знам, г-жа Златка Стратиева е отказала удостояването, защото се мисли че не 

е достойна за него. Не олеква ли званието по този начин. Какъв е приноса за общината, за града 

на дадената личност.    Много спортисти са удостоени със званието Почетен гражданин на 

родните си градове. Но това се случва след като излизат от спортната си кариера. 

Нищо против нямам. Аз лично го познавам. Преди две години го поканихме да раздаде награди 

на децата. Той отказа, защото се притесняваше. 

 

Росен Огнянов – Много е трудно да кажеш „да“ или „не“. В един момент ще станат нещата на 

лична основа. Не става въпрос за това. 

 

Десислава Стоилова – да допуснем до сесия и там да се гласува. 

 

Ваньо Добринов – не може да се дублира докладната с докладната на кмета. Не може две 

докладни за едно и също нещо. 

Росен Огнянов – да извадим от тази докладна предложението за д-р Димитров.  Да остане само 

предложението за Светослав Гоцев. 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната  в преработен вид до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска. 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:Докладна записка относно допълване на списъка с мери и 

пасища за отдаване под наем 

 

Иванка Михайлова – имахме утвърден списък.  Сега има имоти, за които е имало сключен 

договор. Поради липса на животни са прекратени договорите и сега имотите остават свободни. 

Предлагаме да се включат в списъка за да могат да се отдават под наем. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане до ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуса 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от Виолета Младенова относно   отмяна  

на решение № 100 за отдаване на помещение на „Асоциация за развъждане на брезнишка 

овца“ 

 

Виолета Младенова – Колеги, имаме решение за отдаване на помещение в сградата на ОбС.  

Оказа се, че не е целесъобразно в тази сграда да отдаваме на каквато и да била Асоциация. Сега 

предлагаме помещение в сградата на ветиринарна лечебница. 

Предлагаме решение в три точки. 

- отмяна на решение 100 

- предоставяме помещение във ветеринарната лечебница 
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- упълномощаваме кмета да сключи договор 

 

 

Десислава Стоилова – преди два месеца се каза, че няма друго помещение освен в бившата 

баня. Сега се появяват други помещения. Предлагам да сложим срок за изпълнение. 

  

Милен Миленков –  юрисконсулт - предлагам в т.2 да се запише срока за отдаване под наем. 

Вие трябва да кажете за колко време. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  те искаха помещение на центъра. На миналата сесия аз предложих 

лечебницата, те казаха, че не искат.  

 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС - там ходят животновъдите. 

 

Янка Хранова – предлагам за три години. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт -  предлагам след адреса на сградата да се добави „На 

Асоциацията за развъждане на брезнишка овца за срок от три години- 

 

 Гласува се прекратяване на разискваията 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват„ 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС с добавяне на срока от три години 

 Със 7 гласа „за“ се допуска.„ 

 

 

ДРУГИ: 

1. График за посещение в селата 

Виолета Младенова – има доста обаждания от селата. Хората искат срещи с нас. 

 

Росен Огнянов – да отложим нещата след събора. 

 

  Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

     К О М И С И Я: 

 

     1…………………………/Росен Огнянов/ 

 

     2…………………………/Десислава Стоилова/ 

 

     3…………………………/ Иван Тинков/ 

 

     4........................................./Ивелина Крумова/ 

 

     5........................................./Борислав Стоянов/ 

 

     6........................................./Янка Хранова/ 

 

     7........................................./Ваньо Добринов/ 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова / 


