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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б Р Е З Н И К                                                                      

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 Днес 22.01.2018г от 14,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. 

Присъстват: Иван Ставрев, Ваньо Добринов, Борислав Стоянов, Добринка Дойчева, Катя 

Йорданова, Росен Огнянов, Дасислава Стоилова, Станислав Велков, Йорданка Ушашка, 

Ивелина Крумова, Иван Тинков, Янка Хранова,  както и Виолета Младенова, председател на 

ОбС 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов –секретар на общината,  Милва Огнянова – гл.счетоводител,  Моника 

Банкова – ст.експерт бюджет и ТРЗ, Бойко Атанасов – специалист УС, Иван Ковачев – директор 

на дирекция ТСУ, Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО. Бойко Седевчев – специалист 

ТСУ, Иванка Михайлова – специалист, селско и горско стопанство, Милен Миленков – 

юрисконсулт. 

 

 Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

1. Докладна записка относно проект на бюджет за 2018г на Община Брезник и средства от 

ЕС 

2. Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на 

кметовете на кметства в Община Брезник 

3. Докладна записка относно одобряване на проект за обект: ПУП-ПП за определяне на 

трасе и сервитут за изграждане на електропровод 20 КV, преминаващ през ПИ №№ 

021032, 021033, 021051, 021063, 021002, 000024, 000029, 102076, 000026 и 010027 по 

КВС на с.Завала, за външно електрозахранване на ОВЦЕВЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА 

ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, 

собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД. 

4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Златан Петров Манолов 

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Звезда Атанасова Господинова 

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Слаковци , с цел възстановяването й на наследниците на Иван Апостолов Витанов 

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Горни Романци , с цел възстановяването й на наследниците на Тодор Георгиев Янков 

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Генади Найденов Петрунов 

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Дамянка Дамянова 

Черемидарска 

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот 

с.Бабица и сключване на договор за продажба. 

11. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот 

с.Бабица и сключване на договор за продажба. 

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с. 

Ноевци  и сключване на договор за продажба. 

13. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за 

продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на 

строеж 
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14. Докладна записка относно приемане Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Брезник за 2018г 

15. Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 

от 1/една/ стопанска година 2017/2018 на свободни имоти - пасища, мери и ливади от 

ОПФ по реда на чл.37, ал.13 от ЗСПЗЗ 

16. Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Брезник 

17. Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за 

организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация мандат 2015-2019 г 

18. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии. 

19. Програма за работа на ОбС за 2018г 

20.  Други 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 Пожелавам на всички ползотворна работа през настоящата година. Изказвам задоволство 

от свое име и от името на много граждани за първото общоградско мероприятие – СУРОВА. 

Предлага заседанието да се председателства от Росен Огнянов – председател на икономическа 

комисия 

  С 12 гласа „за“ предложението се приема 

 

Росен Огнянов – благодаря ви. На свой ред и аз откривам заседанието 

По дневния ред:  

Росен Огнянов -  Има допълнително предложена докладна записка относно приемане на 

общински план за противодействие на тероризма в Община Брезник 

 Гласува се новата докладна да се включи в дневния ред 

 С 12 гласа „за“ се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълнението 

 С 12 гласа „за“ се приема предложения дневен ред заедно с допълнителната докладна 

записка. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на бюджет за 2018г на Община 

Брезник и средства от ЕС 

 

Милва Огнянова –  главен счетоводител -  уведомява за завишение  на бюджета 

 Планираните приходи за 2018г са в размер на 1000 019лв. 

 Разходи 6 617 237 лв. 

  Обяснява по докладната записка  разпределението по функции. 

 

Десислава Стоилова – няколко пъти се споменава заем. За какво се предвижда 

 

http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_proekt%20naredba%20NRPUROI_.11.2017.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_proekt%20naredba%20NRPUROI_.11.2017.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_proekt%20naredba%20NRPUROI_.11.2017.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_izmen_Prav_ObS_22.11.2017.pdf
http://www.breznik.info/naredbi/2016/Pravilnik__%20ObS_01.03.2016.pdf
http://www.breznik.info/naredbi/2016/Pravilnik__%20ObS_01.03.2016.pdf
http://www.breznik.info/naredbi/2016/Pravilnik__%20ObS_01.03.2016.pdf
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Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ - Кандидатствахме за реконструкция и 

изграждане на водопроводи. Всички трасета преминават и през землището на град Брезник. 

Фонд земеделие казва че сме над 2000х. Жители  и не можем да получим финансиране. 

Извадили сме два участъка които трябва да финансираме. Това е идеята за този заем. 

 

Иван Ставрев – Уважаеми колеги, Поздравления че Община Брезник минава границата от 

6мил.лева. Бюджета за 2018г по всички функции и дейности е в повече спрямо 2017г. 

Положителното в бюджета е че финансирането в държавни дейности е завишено. Ако вървим с 

такова темпо ще постигнем по-добри резултати. 

Поименен списък: функция 6 – ….улична мрежа. Какво влиза  - в града ли, в селата ли. Ако 

може малко разяснение. Кои обекти и какви дейности. Приветствам, че най-после е предвидено 

построяване сграда за помени в гробищен парк Брезник. 

Още нещо – 5 200 лв.- представителни разходи за кмета и ОбС. Според мен не е логично кмета 

да има по-малка сума за представителни разходи. Предлагам, колеги, в проекта за решение – 

сумата за кмета да бъде 2 170лв. ОбС – 2000 лв. и кметове на кметства – 1 030 лв./предлага 

разпределение по села/ 

През 2008г по мое предложение се приеха и средства за селата  - като представителни разходи. 

За да сме справедливи към кметовете, които все пак се избират от хората да гласуваме такава 

сума. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител -  съгласно чл. 88 от Закона, представителните разходи за 

кмета и ОбС.  Средствата за кметствата не могат да бъдат представителни разходи. Те нямат 

такова право. Имат средства за текущи разходи. 

 

Росен Огнянов – на фона на 200 лв. за миналата година , сега 2 300 лв. струва ми се че са много. 

 

Виолета Младенова – предлагам равностойно да бъдат разпределени представителните разходи 

между ОбС и кмета. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител – значи 7.3. да стане 4 000 лв. разделени по 2000 лв. 

 

Иван Ставрев – останалите да бъдат разпределени за селата 

 

Иван Борисов – секретар на общината -  за Арзан с четири села са предвидени малко средства. 

 

Иван Ставрев – благодаря, трябва да се завишат средствата за Арзан 

 

Иван Ковачев –директор на дирекция ТСУ -   на въпроса за обектите 

- Не сме заложили имената на улиците. При нас идват искания, оплаквания от 

граждани. Ще се решава по необходимостта за ремонти на улиците. 

- Жилищно строителство – предвидили сме детски и спортни съоръжения /поддръжка 

и привеждането им в изискванията / грайферна кофа, компресор 

- Инфраструктурни обекти – отново предвиждаме реконструкция на площада. Ако се 

допусне кандидатстване трябва да се отремонтира инфраструктурата. 

- За града трябва да се започне улица по улица реконструкция на водопровода. Не 

можем като град да кандидатстваме. 

- Изграждането на пътя до Пусто гърло. 

 

Десислава Стотилова – имаше преди две години улица в Садовик, където има инвалид. Остана 

висяща. 

 

Иван Ковачев – улицата е с настилка, но е разбита. 

 

Десислава Стоилова – проект мостова конструкция 
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Иван Ковачев – идеята е между двата моста към Поземлена комисия да се покрие и да се  

изгради паркинг. 

 

Десислава Стоилова – нямаше ли отрицателно становище на Басейнова дирекция. 

 

Иван Ковачев – имаше, но сега е променено становището. 

 

Любляна Петрова – специалист ОМП -  не е проблем изграждането на паркинга, проблем е 

постройки върху покритата част. 

 

Ваньо Добринов – приют за безстопанствени животни. 

 

Милва Огнянова – гл.счетоводител -  в тази дейност се отчитат чиповете на безстопанствените 

животните 

 

Виолета Младенова – за  издръжката на ОИМ. Има ли разлика в сравнение с миналата година. 

Ще се премести ли в сградата на ДНА. 

Предвижда ли в капиталови разходи ремонт на фасадата на сградата на ОбС. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  това е текущ ремонт. 

 

 

Виолета Младенова – нека най-после си поставим табела ОбС. Хубаво е да се знае къде се 

намира. 

 

Милва Огнянова –  гл.счетоводител - за ОИМ е завишен бюджета с 6 636лв. Новия директор е с 

по-висок клас. 

 По отношение на осигурителните вноски, ако не възразявате 4000лв. да увелича 

осигурителните вноски за сметка на резерва. При калктулиране на заплатите стана ясно, че не 

достигат. Да се направи корекция на приложението. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се предложението на г-н Ставрев за корекция в представителните разходи 

 С 12 гласа „за“ се приема 

 

Гласува се предложението на Милва Огнянова – да се направи корекция в осигурителните 

вноски 

 С 12 гласа „за“ се приема 

 

 Гласува се докладната да се допусне до ОбС с направените корекции 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите 

възнаграждения на кметовете на кметства в Община Брезник 

 

Милва Огнянова – направеното предложение се дължи в промяна на минималната заплата. От 

2015г не се е променяла заплатата. Предлагаме 13% увеличение на заплатите на кметовете.  

 

Виолета Младенова – няма предложение за увеличение заплатата на кмета на Общината. За 

кмет на община с толкова населени места е малка заплатата. В Трън кмета взема 1500лв. 
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Десислава Стоилова – като започнеш от заплатата на кмета на общината и стигнеш до заплатите 

на кмет на кметство. Какво получават кметовете. Почти минимална заплата. На разположение 

денонощно, с такава малка заплата. Такива са възможностите на общината. 

 

Милва Огнянова – гл. Счетоводител - към тези заплати се начислява клас прослужено време. 

 

Янка Хранова – основния въпрос е има ли възможност да се завишат заплатите или няма. 

 

Иван Бъчваров –  зам.кмет - това са за сега възможностите. 

 

Росен Огнянов – в администрацията не е по-малко работата и отговорността. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект: ПУП-ПП за 

определяне на трасе и сервитут за изграждане на електропровод 20 КV, преминаващ през 

ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021002, 000024, 000029, 102076, 000026 и 010027 по 

КВС на с.Завала, за външно електрозахранване на ОВЦЕВЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА 

ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, 

собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД. 

 

Бойко Седевчов – Има постъпило предложение за изграждане на електрозахранване. За 

въпросния обект процедурата е стартирала с решение 307/24.11.2016г на ОбС, когато се дава 

разрешение за изработване на ПУП и се одобрява заданието. Проекта е изготвен, внесен в 

дирекция ТСУ . Съгласно ЗУТ проекта е одобрен и обявен в Държавен вестник. Минал е срока 

за обжалване. Няма постъпили възражения. Гледан е на заседание на ОбЕС , приет с протокол 

№ 11, решение 3/2017г. Необходимо е решение на ОбС. Трасето започва от съществуващо 

въздушно трасе, преминаващо през земеделски имоти. След това минава през улици в 

населената част на с.Завала, през полски пътища и отива в имота, където се намира 

овцефермата. Там се изгражда трафопост. Има разрешение за строеж на фермата.  

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допускат 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ 

в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Златан Петров 

Манолов 

 

Росен Огняново – предлагам докладните от т. 4 до т.9 да гласуваме анблок. Ако някой има нещо 

по някоя докладна да каже 

 Гласува се предложението 

 С 12 гласа „за" се приема 

 

Иванка Михайлова – има всички необходими документи. Имат право на възстановяване. 

Одобрява се с решение на ОбС. 

 

 Гласува се точките от 4 до 9 да бъдат допуснати до ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допускат 
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ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Звезда Атанасова 

Господинова 

 

С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Слаковци , с цел възстановяването й на наследниците на Иван Апостолов 

Витанов 

 

С 12 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Горни Романци , с цел възстановяването й на наследниците на Тодор 

Георгиев Янков 

 

С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Генади Найденов 

Петрунов 

 

С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Дамянка 

Дамянова Черемидарска 

 

 

С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба. 

 

Оля Малинова -    директор на дирекция ОСПО 

 Точките от 10 до 13 са идентични. Изготвени са оценките 

 

 Гласува се да бъде допусната докладната до ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за 

продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба. 

 

 

Гласува се да бъде допусната докладната до ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за 

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

 

Гласува се да бъде допусната докладната до ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 
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ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и 

сключване на договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с 

отстъпено право на строеж 

 

Гласува се да бъде допусната докладната до ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програмата за 

управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2018г 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО 

 Всяка година се приема програма. Програмата е отворена, винаги може да се добавят 

обекти. Нищо по-различно от програмата миналата година. 

 

Иван Ставрев – от няколко години Долни Романци не се среща. Училището е почти разрушено. 

Какво се случва? 

 

Бойко Атанасов – специалист Управление на собствеността -  имота е общински, но ако го 

продадем ще затворим гробищния парк. Няма друг достъп до там. 

 

Десислава Стоилова – т. 10 – незастроен поземлен имот - ул. Цв.Лумбарова № 6 

 

Оля Малинова – това е бившите вторични суровини. 

 

Бойко Атанасов – беше отдаден под наем с отстъпено право на строеж. Не се изпълниха 

условията. Върна се в общината и сега е празен. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

С 12 гласа „За“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година 2017/2018 на свободни имоти- 

пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37, ал.13 от ЗСПЗЗ 

 
Иванка Михайлова – това ще се прави за първи път. Съгласно закона за ползване на 

земеделските земи. Хората които притежават пасищни животни могат да подават заявления до 

10 март.  Хората, които не  са подали заявления и искат пасища и ливади могат да се явят на 

търг. Договора е за една година. 

 

Десислава Стоилова  - защо само за една. 

 

Иванка Михайлова – така е по закон. За пет години е когато навреме са подадени заявления и са 

сключени договори. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за“ докладната се допуска 

 

 
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Брезник 

http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_proekt%20naredba%20NRPUROI_.11.2017.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_proekt%20naredba%20NRPUROI_.11.2017.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_proekt%20naredba%20NRPUROI_.11.2017.pdf
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Виолета Младенова – тази докладна стои повече от месец на сайта. Днес отново сме получили 

писмо от Административен съд. Искат доказателства, че сме предприели някакви действия. 

Каквото решим в четвъртък ще изпратим на съда. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „За“ се допуска 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект за изменение и 

допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г 

Виолета Младенова – тази докладна е от мен. Стои повече от месец на сайта. Предлагам тази 

промяна, защото смятам, че в правилника не е добре отразено това, което касае председателя на 

ОбС.  Възнаграждението на общинските съветници при нас е 70%. Има изменения  в държавен 

вестник. 

 

Иван Борисов – секретар на общината -  има и проект за изменение на ЗМСМА, но в момента 

върви обсъждане 

 Това което казах преди да започнете, излезе закон за противодействие на корупцията 

/обединени 2-3 закона в едно/ Не е лошо всеки от вас да погледне в личен план. Съветниците са 

определени като висши публични лица. Подлежите да подавате видове декларации, ограничават 

ви се някои действия. 

В ЗМСМА има текстове, които ви касаят. Комисията за конфликт на интереси има вменени 

редица функции. И по новия закон играе роля. Висшите публични лица подават декларации. 

Разбира се до 2-3 месеца ще излязат правилници и наредби, но закона е в действие. Погледнете 

си го, да сте наясно в личен план. 

 

Росен Огнянов – лично на мен г-жо председател не ми става ясно  какво налага тази поправка.     

Така в движение, без да е гледано в специални комисии. 

Щом предстоят промени в ЗМСМА, предлагам  да не се разглежда сега. 

 

Виолета Младенова – т.е. да остане на сайта  отворен за предложение. 

 

Иван Ставрев – не разбирам какво значи председателя на ОбС получава пропорционално на 

отработеното време. Ние сме гласували фиксирана заплата и 8 часов работен ден. 

Според мен, изтегли си докладната и да видим като се приема ЗМСМА 

 

Виолета Младенова – Така записано в нашия правилник не дава възможност на председателя да 

извършва други дейности. Може два часа да са му достатъчни за организационната дейност. 

 

Иван Ставрев – ако допуснем председателя да работи по-малко от 8 часа, обезличаваме ОбС. 

 

Гласува се предложение да отпадне докладнта от дневния ред 

 С 9 гласа „за“ и 3 въздържали се точката отпада от дневния ред на сесията 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии. 

 

Виолета Младенова – Колеги, предоставила съм ви отчета. 

 

Ваньо Добринов – колеги, чета че по данни на секретаря на общината решенията са изпълнени. 

По ваши данни г-жо Младенова, какво се случва. 

 

Виолета Младенова – Аз добре си кореспондирам и със секретаря и с администрацията. Искала 

съм да потвърдя моето становище за изпълнените решения. 

http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_izmen_Prav_ObS_22.11.2017.pdf
http://www.breznik.info/dmdocuments/Proekti%20na%20dokumenti/dokl_izmen_Prav_ObS_22.11.2017.pdf
http://www.breznik.info/naredbi/2016/Pravilnik__%20ObS_01.03.2016.pdf
http://www.breznik.info/naredbi/2016/Pravilnik__%20ObS_01.03.2016.pdf
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Ваньо Добринов – не може друг да дава данни. Не може да бъде така записано. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане отчета на сесия 

 С 12 гласа „За“ се допуска 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Програма за работа на ОбС за 2018г 

 

Ваньо Добринов – записаното, че има отворен характер – значи може да се променя 

Милва Огнянова – отчета на бюджета за 2017г трябва да бъде през м.март. 

Ваньо Добринов – отчетите на търговските дружества за 2017г да бъде през април 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 

 Гласува се допускане на Програмата за разглеждане на сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: План за противодействие на тероризма 

Любляна Петрова – специалист ОМП -  След съгласуване с ДАНС и МВР плана се приема от 

ОбС. Всички съгласувания са извършени. Придържа се към националния план. Има нива на 

опасностите и степени за реагиране. В общината има и план за действия при бедствия и аварии. 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 12 гласа „За“ се допуска. 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 
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