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 Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г. 

се приема от Общинския съвет  на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС  в изпълнение на основните цели, принципи и 

приоритети, посочени в стратегията по чл. 8 на Закона.  
 

           Програмата съдържа: 

            І. Очаквани приходи и разходи, свързани с управлението и разпореждане с имоти – общинска собственост;  

           ІІ.  Описание на имотите  за продажба по  ЗПСК; 

           ІІІ.  Описание на  имотите  за продажба по ЗОС; 

           ІV.  Язовири, отдадени на концесия; 

            V.  Неземеделски имоти за отдаване под наем; 

            VІ. Земеделски имоти за отдаване под наем; 

   VІІ. Гори 

            Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г. е отворена и 

може да бъде актуализирана през годината.  

 

І.  Очаквани приходи и необходими разходи, свързани с управлението и разпореждането на имоти – общинска собственост – 

продажби по ЗОС и ЗПСК  

 

1. Очаквани приходи: общо  321 000 лв. в т. ч. 

от наеми на имущество – 40 000 лв. 

наем от земеделска земя - 245 000 лв.;  
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приходи от концесии – 13 000 лв.;  

продажби   на земя – 13 000 лв.  

такси от ползване на тротоарно право и от пазара – 8 000 лв.  

остъпено право на строеж -  2 000 лв. 

2. Очаквани разходи: 11 200 лв. – за оценки на имоти, обяви и др.  

ІІ. Описание на имотите за продажба по ЗПСК 

Списъка на обектите за приватизация за 2017 година включва: 

 

А/ Бивши училищни имоти –с. Режанци, с. Кошарево. 

     Б/ Под обекти на имот № 000094 в местността “Еретин”, бивше поделение на МО  гр. Брезник: 

 имот № 06286.0502.029 – терен с площ 17.676 дка; 

 имот № 06286.0502.034 – терен с площ  2.879 дка; 

 имот № 06286.0502.035 – терен с площ  3.700 дка; 

 имот № 06286.502.028 – терен с площ  2.200 дка и построената в него сграда (бивш свинарник); 

  

 

Приватизацията в основни линии е приключила.  

 

ІІІ.  Продажби по ЗОС: 

 

    А. Имоти 
1. Цех – незавършена сграда извън регулация -  с. Кошарево. 

 2. Незастроен терен с.Кошарево – за „автоспирка и баня”, кв.36; 

 3. Незастроен терен с.Кошарево, УПИ VІІ-„магазин с ресторант”; 

 4.Терен на бивше училище в с.Долна Секирна -  1900 кв.м.;  

     5 Терен, представляващ УПИ „За училище”, кв. 3 по РП на с. Видрица с площ 4648 кв. м.;  

     6. УПИ І – 289,  УПИ ІІ – 289, УПИ ІІІ – 289, УПИ ІV – 289, УПИ V – 289  и УПИ VІІІ – 289 в кв. 25 по РП на с. Конска; 

     7. Бивше училище с. Завала (разрушено); 

     8. Имот с. Завала – стопански двор; 

     9. Бивше училище с. Банище (разрушено);  

    10. Бивше училище с. Арзан (разрушено); 

    11. Бивше читалище с. Видрица; 

    12. УПИ „За училище” с. Видрица; 
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13. Парцел с остъпено право на строеж с. Ноевци – УПИ XXI, кв.49 

14. Парцел с остъпено право на строеж с.Слаковци – УПИ VI – 142, кв. 15 

15. Имот № 070005 с начин на трайно ползване – друг вид терен  със селищен характер – бивш свинарник с. Ноевци 

16. Бивше училище Красава  

 

 

     Б. Имоти с отстъпено право на строеж 

1. Гр. Брезник - УПИ VI – 406, кв.67 

2. Гр. Брезник - УПИ VII – 406, кв. 67 

 

       

  В. Имоти за замяна - няма 

 

         

  Обектите са заложени за продажба, която ще се реализира при явяване на купувачи и взимане на решение от Общинския 

съвет.  

VІ. Отдадени на концесия язовири 

 яз. „Брезник; 

 яз. „Слаковци”; 

 яз. „Брезнишки извор”;  

 яз. „Завала” 

 яз. „Кошарево” 

 яз „Красава”, махала Банкова – предстои сключване на договор; 

 

V.  За отдаване под наем на неземеделски имоти:  

 

За гр. Брезник 

 

1.  Описание на имот Площ 

2.  Къща на един етаж, състояща се от 2 стаи, кухня и мазе на ул."Борис Калев " № 3, гр. Брезник. 64.28 

3.  Апартамент № 14, на първия етаж, вх. Б, в жилищен блок на ул."Борис Антов" № 18, гр. Брезник. 29.14 

4.  Апартамент №  2, намиращ се в жилищния блок на ул. "Октомври" №  18, гр. Брезник, вх. "А", ет. 1, състоящ се от  стая, 

кухня, сервизно помещение и избено помещение.  

29.14 
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5.  Помещение на първи етаж в сградата  на ул. "Андрей Михайлов" № 83, гр. Брезник с  площ  9.90 кв.м. 9.90 

6.  Апартамент №  6 на втория етаж, вх. А, в жилищен блок на ул."Октомври" № 18, гр.Брезник. 52.00 

7.  Апартамент №  17 на втория етаж, вх.Б, в жилищния блок на ул."Октомври" № 18, гр.Брезник. 29.14 

8.  Апартамент №  23 в жилищния блок на ул."Октомври" № 18, вх."Б", ет.4 29.14 

9.  Апартамент №  41 в жилищния блок № 1 на ул."Цв.Лумбарова", гр.Брезник, вх. Б, ет. 6. 43.00 

10.  Апартамент №  44 в бл. 1, вх. Б, ет. 7 на жилищния блок на ул."Цв. Лумбарова", гр. Брезник. 43.00 

11.  Терен за павилион - петно № 4а в района на автогарата, попадащ в УПИ ІІ - "За озеленяване", кв.58 А, гр.Брезник 47.00 

12.  Апартамент № 41 на 6 етаж, вх.Б, жилищен блок № 2 на ул."Цв.Лумбарова", гр.Брезник. 43.00 

13.  Апартамент № 42 в бл. 2 на ул."Цв.Лумбарова", гр.Брезник 82.42 

14.  Апартамент № 23 в бл. 2 на ул."Цв. Лумбарова", гр. Брезник, вх. А, ет. 8. 60.00 

15.  Апартамент № 42 в жил.блок № 3 на ул."Цв.Лумбарова", гр.Брезник, вх. Б, ет. 6. 82.42 

16.   Апартамент №  20 на VІI - ия етаж, вх.А, в жилищен блок № 4 на улица "Цвета Лумбарова"  43.00 

17.  Апартамент № 23 в бл. 4 на ул."Цв.Лумбарова", гр.Брезник, вх. А, ет .8. 43.00 

18.  Петно за павилион № 9 в кв. 12 от РП на гр. Брезник. 4.00 

19.  Петно за павилион № 8 за временен търговски обект на кооперативния пазар в гр.Брезник. 6.00 

20.  Терен № 6 в кв. 58А от РП на гр.Брезник за преместваем търговски обект. 13.00 

21.  Петно № 7 от новообразуваните на кооперативния пазар в гр.Брезник (кв.58А) 6.00 

22.  Част от петно № 2 А от новообразуваните в кв.58 А от РП на гр. Брезник за монтиране на преместваем търговски обект 20.00 

23.  Терен № 6 от новообразуваните в кв.58А от РП на гр.Брезник на кооперативния пазар. 12.00 

24.  Ситуирано петно № 4 с площ 56 кв. м , ул. "Александър Филипов" №  7, УПИ ІІІ-246 "За обслужващи дейности", кв. 18 по 

РП (бивша площадка на ДЗРЧ).  

56.00 

25.  Част от терен пл. № 883 в кв.45Б от РП на гр. Брезник 731.00 

26.  Помещение за зъболекарски кабинет в сградата на СОУ "В. Левски" гр.Брезник на първия етаж. 23.00 

27.  Част от петно № 1 в кв.19 от РП на гр.Брезник за монтиране на преместваем търговски обект. 20.00 

28.  Терен, подстълбищно пространство, намиращ се до ап. 2 на жилищния блок на ул. "Борис Антов" № 18, гр.Брезник. 3.50 

29.  Помещения за търговска дейност в спортен комплекс гр. Брезник, намиращи се в постройката до входа на стадиона. 32.00 

30.  Ситуирано петно  № 11 в кв. 58 А от РП на гр.Брезник (района на кооперативния пазар), за разполагане на павилион на 

"Спорт-тото" 

10.50 
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31.  Помещение с площ 30 кв. м, намиращо се на 2-ия етаж в сградата на двуетажна "Ретранслаторна станция" - гр. Брезник, 

местност "Гребен" и фасада с площ 6 кв. м, при височинна кота 15 метра, находяща се върху съществуващата мачта тип ЖР, 

която е неразделна част от "Ретранслаторната станция", местност "Гребен", гр. Брезник. 

36.00 

32.  Помещение № 7 на втория етаж в сградата на ул. "Ан. Михайлов" №  83, гр. Брезник 15.00 

33.  Помещение № 6 на втория етаж в сградата на ул. "Ан. Михайлов" №  83, гр. Брезник 24.60 

34.  Две помещения - кабинети № 1 и 2 на първия етаж в сградата на бившата поликлиника гр.Брезник 51.20 

35.  Помещения - кабинети № 4 и № 5, на първия етаж в сградата на бившата поликлиника гр.Брезник. 48.60 

36.  5 броя помещение: кабинети № 6 и 7, сервизно помещение и тоалетна, намиращи се на първия етаж в сградата на бившата 

поликлиника гр.Брезник. 

78.20 

37.  Помещение - кабинет № 1 на втория етаж в сградата на бившата поликлиника гр.Брезник 24.20 

38.  Помещение, намиращо се на втория етаж в сградата на пл. "Девети септември" № 2, гр. Брезник – за клубна дейност 11.00 

39.  Бивш магазин в кв. „Могилица”, намиращ се в УПИ ХІІ-495, кв.99 по ПУП на гр. Брезник 124.00 

40.  Кабинет № 2 на втория етаж в сградата на бившата поликлиника на ул."Вл. Радославов" 29, гр. Брезник 24.20 

41.  Помещение от 12 кв. м на втория етаж в сградата на "ТВ-Ретранслатор", м."Гребен", гр. Брезник и част от покрива на същата 

сграда с площ 8 кв. м 

20.00 

42.  Помещение на първия етаж в ретранслатора на м. "Гребен" - гр. Брезник 7.28 

43.  Терен, под стълбище, с площ 6 кв.м до апартамент № 2  на жил. блок на ул."Д-р Йордан Стефанов" № 5, вх." Б", гр. Брезник. 6.00 

44.  Помещение на първи етаж в сградата  на ул. "Андрей Михайлов" № 83, гр. Брезник   9.90 

45.  Помещение на първи етаж в сградата  на ул. "Андрей Михайлов" № 83, гр. Брезник  24.91 

46.  Помещение на първи етаж в сградата  на ул. "Андрей Михайлов" № 83, гр. Брезник за клубна дейност 10.95 

47.  Помещение, находящо се на първия етаж в сградата на ул. "Ан.  Михайлов" № 83, гр. Брезник, с площ 72.84 кв.м, в т.ч. 42.60 

кв.м складова площ. 

72.84 

48.  Терен под площадка с вход, намиращ се до ап. 10, 1 етаж на блока на улица "Андрей Михайлов" 77, гр. Брезник 3.15 

49.  Две помещения за лаборатория в сградата на бившата болница гр. Брезник. 28.75 

50.  Част от желязно-решетъчна мачта към ТВ -ретранслатор в м. "Гребен", брезнишко землище 9.00 

51.  Ситуирано петно, попадащ в терен №  3 "За обслужваща сграда", намиращ се в имот с идентификатор 06286.501.1809 по КК 

и КР на гр. Брезник, гробищен парк. 

21.00 

52.  Част от тротоар с площ 4 кв.м. за поставяне на временен павилион 4.00 
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53.  Помещение- кабинет № 3, намиращо се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника -гр. Брезник 29.90 

54.  Ситуирано петно с площ 15 кв. м от новообразуваните до блока на ДЗРЧ, за преместваем търговски обект. 15.00 

55.  5 бр. помещения и стълбище с площ 80 кв. м на втория етаж в северното крило в сградата на ветеринарната лечебница в гр. 

Брезник и гаражна клетка с площ 21 кв. м в сградата в двора на лечебницата. 

101.00 

56.  Ситуирано петно за преместваем търговски обект в ПИ № 06286.501.1373 по КК и КР на гр. Брезник, до ул. „Йордан Милев” 18.00 

57.  Ап. 2 в жилищен блок № 4, вх. А, ет. 1, на ул. Цвета Лумбарова в гр. Брезник. 43.00 

58.  Помещение на втория етаж в административна сграда на пл. "Девети септември" № 2, гр. Брезник – за клубна дейност 11.00 

59.  Помещение на втория етаж в административна сграда на пл. "Девети септември" № 2, гр. Брезник – за клубна дейност 12.00 

60.  Терен, подстълбищна площ, намираща се до апартамент №  26 на жилищен блок № 3 на ул. "Цвета Лумбарова", гр. Брезник. 4.57 

61.  Апартамент № 13, бл. 2, вх. А, ет. 5 на ул. "Цвета Лумбарова", гр. Брезник. 60.00 

62.  Помещение на втория етаж в сградата на пл. "Девети септември" № 2, гр. Брезник – за клубна дейност 6.25 

63.  Две помещения в двора на бившата ветеринарна лечебница 20.00 

64.  Помещения на втория етаж в спортната зала на комплекс „Чорни” 190.00 

65.  Имот № 645 в кв. 103 за производство на зеленчуци 1002.00 

66.  Столова и бюфет в СОУ „В. Левски” 297.00 

67.  Фургон – 23 кв. м до гробищния парк на гр. Брезник, намиращ се в терен № 3 „За обслужваща сграда” в имот с кадастрален 

номер 06286.501.1809 („Паркинги”) за каменоделски услуги. 

  23.00 

68.  Помещение намиращо се в сграда с идентификатор 06286.501.761.2, в поз. имот с идентификатор 06286.501.761, УПИ XІ 

"Ветеринарна лечебница", кв. 8 по РП на гр. Брезник, ул. "Ангел Коцелянов" № 7. 

  15.00 

69.  Два броя помещения, намиращи се в сградата, построена в двора на ветеринарната лечебница с идентификатор 

06286.501.761.2 

  20.00 

70.  Терен в Брезник, бивши „Вторични суровини”  840.00 

 

Описание Площ 

 

  За с. Ноевци      

   1. Помещения на третия етаж в сградата на км. Ноевци 

 

     14.00              

77.4 
   2. Помещения на втория етаж в сградата на км. Ноевци       14.0 
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   3. Терен № 5 в кв.44 от РП на с. Ноевци.       40.0 

   4. 1/2 от терен на "Спорт-тото" в с. Ноевци       20.0 

   5. 1/2 от терен на "Спорт-тото" в с. Ноевци 
 

      20.0 

   6. Ситуирано строителни петна № 1 и 2 в кв. 30 от РП на с. Ноевци       30.0 

   7. Помещения на 2-ия етаж в административната сграда на с. Ноевци     100.0 

   8. Медицинско оборудване, съгласно приложен списък       0.00 

   9. Терен върху площ от 50 кв. м , намиращ се в УПИ ХVІІ "За делово обслужване, площад и озеленяване      50.0 

  10. Бивша фурна в сградата на кметството     185.5 

  За с. Слаковци 

    1. Помещение в сградата на читалище с. Слаковци за пощенски услуги  

  

  

  

 

     44.00 

    2. Помещение в сградата на читалище с. Слаковци      73.00 

    3. Помещение в сградата на читалище с. Слаковци      12.00 

    4. Терен в кв. 23, парцел ІІ-249 по РП на с. Слаковци        3.00 

   

  За с. Велковци 

    1. Помещение за лекарски кабинет в сградата на кметството                                       

 

 

     12.00 

   

  За с. Бегуновци 

    1. Помещения в сградата на читалището-за пощенски услуги                            

    

    

    

 

     44.00 

    2. 2. Помещение за лекарски кабинет в сградата на читалището                                             12.50 

    3. 3. Помещение за в сградата на читалището за търговска дейн.                                           56.70 

    4. Спортен терен – игрище, представляващ имот № 000173 в земл. с. Бегуновци      11119.00    

   

  За с. Режанци 

    1. Бивша здравна служба с. Режанци    163.82 

   

  За с. Бр. извор 

    1. Помещение за търговска дейност в сградата на кметството    72.00 

   

  За с. Кривонос 

    1. Помещение за търговска дейност   120.00 
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  За с. Арзан 

    1. Помещение за търговска дейност в сградата на кметството     42.00 

   

  За с. Красава 

    1. Помещение в сградата на кметството за пощенски услуги     55.00 

    2.  Две помещения за склад в сградата на кметството     60.00 

    3. Помещение в сградата на бившето общежитие в мах. „Мали друм”     20.00 

   

  За с. Кошарево 

    1. Помещение на третия етаж в сградата на км. Кошарево    49.78 

    2. Помещение за магазин в сградата на км.Кошарево    18.00 

    3. Две помещения в сградата на незав. Здравен дом в с. Кошарево    32.00 

    4. Помещение в читалищната сграда с. Кошарево    58.00 

    5. Два броя помещения на втория етаж в Здравна служба с.Кошарево  100.00 

    6. Помещение за зъболекарски кабинет на втория етаж в административната сграда на с.Кошарево    21.00 

    7. Стоматологично оборудване, съгласно приложен списък      0.00 

    8. Незавършена панелна сграда в имот № 000163, земл.с. Кошарево   475.00 

    9. Помещение на първи етаж в сградата  на  кметство Кошарево      30.00 

  10. Помещение в читалищната сграда на с. Кошарево     12.00 

   11. Помещение в сградата на кметството     14.00 

  12. Помещение в сградата на кметството     20.00 

   За с. Банище 

    1.  Помещение за търговска дейност в сградата на кметството     35.00 

   

  За с. Станьовци 

    1. Помещение за търговска дейност в сградата на кметството    79.00 

   

  За с. Душинци 

    1. Помещение за търговска дейност в сградата на кметството    45.84 
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2. Част от УПИ VІІ в кв. 7 от РП за отглеждане на пчели   250.00 

  За с. Долна Секирна                                   

    1. Помещения на първи етаж в сградата на кметството-за пощенски услуги                  

   2.  Помещение за търговска дейност на партерния етаж в сградата на  кметството       50.00   

   3.  Помещение за търговска дейност на партерния етаж в сградата на кметството        78.00                                                                                                                                                                                                                            

   4.  Помещение за търговска дейност на партерния етаж в сградата на кметството        72.00 

   5. Помещение за стоматологичен кабинет (бивша здр. служба)                                    20.00 

 

     с.Горна Секирна 

 

   43.00 

    2. Помещение за търговска дейност на партерния етаж в сградата на  кметството        

   3.  Помещение за търговска дейност на партерния етаж в сградата на кметството        78.00                                                                                                                                                                                                                            

   4.  Помещение за търговска дейност на партерния етаж в сградата на кметството        72.00 

   5. Помещение за стоматологичен кабинет (бивша здр. служба)                                    20.00 

 

 

   50.00   

    3. Помещение за търговска дейност на партерния етаж в сградата на кметството            78.00                                                                                                                                                                                                                            

    4. Помещение за търговска дейност на партерния етаж в сградата на кметството            72.00 

    5. Помещение за стоматологичен кабинет (бивша здр.  служба)                                        20.00 

   

  За с. Горна Секирна 

    1. 

Петн

о за 

поста

вяем 

време

нен 

обект

, част 

от кв. 

21 по 

РП 

Петно за поставяем временен обект, част от кв. 21 от РП    84.00 

    2. Помещение за магазин в сградата на кметството    60.00 

  За с. Билинци 

    1. Едноетажна сграда в УПИ ХІІІ – „За обществено обслужване и озеленяване” в кв. 8 по РП    75.00 

      

      Повече от обектите са отдадени под наем. При явяване на кандидат се обявява търг. Със старите наематели, след като изтече срокът на 

договора, също се провежда търг,  като договорите се сключват непосредствено след срока на изтичане на стария договор. При възникване 

на нов обект за отдаване под наем, след съгласие от Общинския съвет, списъка на обектите се допълва в Програмата. 

    

     VІ. Земеделска земя за отдаване под наем 

 

        1. Земя - дка, възстановена в собственост на Община Брезник по землища: 

        - Слаковци  -           925.811  

        - Душинци   -           117.007  

        - Гоз           -            254.294 

        - Кошарево -           268.947 

        - Долни Романци -      0.950  

        - Горни Романци -      80.04 

        Всичко:                  1647.049  

 

2. Земя – дка по чл. 19 от ЗСПЗЗ по землища (към 25.01.2017 г.): 
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Землища 
брой 

имоти 
площ/ дка Землища 

брой 

имоти 
площ/ дка 

Землищ

а 

брой 

имоти 
площ/ дка 

Брезник 56 275.929 Гърло 120 33.904 Режанци 
86 596.047 

Арзан 232 3145.170 Д. Секирна  587 5732.633 Ръжавец 230 2227.050 

Бабица 131 1331.665 Д. Романци 252 3150.444 Садовик 812 6806.761 

Банище 415 3638.447 Душинци 136 1433.845 Слаковц

и 

234 2793.253 

Бегуновци 195 1613.470 Завала 107 1118.342 Сопица 285 1725.719 

Билинци 115 1440.037 Конска 278 2295.401 Станьов

ци 

124 1629.407 

Бр. Извор            229 1307.845 Кошарево 218 1745.439 Ярослав

ци 

76 748.767 

Брусник     160 1780.159 Красава 123 941.737    

Велковци 185 1215.323 Кривонос 161 1625.905 Всичко: 7582 77067.457 

Видрица 140 2324.010 Муртинци 142 1226.434    

Гигинци         366 5135.319 Непразненц

и 

172 2796.334    

Гоз  308 3881,055 Ноевци 312 3074.168    

Г. Секирна 228 3904.009 Озърновци 77 1502.813    

Г. Романци 145 1606.340 Ребро 145 1264.276    
 

 

       До 25.01.2017 год. отдадените под наем ниви за всички землища са 18876 дка, а мери, пасища и ливади  – 4741 дка. 

 

 

VІ. Гори 

Общината притежава собственост 17300 дка гори, от които залесена площ – 15774 дка, находящи се по землища, както следва: 

 

№ землище Всичко 

дка 

в т. ч. 

залесени 

площи-дка 

1.  с. Арзан 204 204 

2.  с. Бабица 3 3 
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№ землище Всичко 

дка 

в т. ч. 

залесени 

площи-дка 

3.  с. Банище 679 679 

4.  с. Бегуновци 3 3 

5.  с. Билинци 212 212 

6.  гр. Брезник 53 29 

7.  с. Брезнишки  

извор 

260 260 

8.  с. Брусник 197 197 

9.  с. Видрица 113 113 

10.  с. Гигинци 825 825 

11.  с. Гоз 71 71 

12.  с. Горна Секирна 3090 2094 

13.  с. Горни Романци 166 166 

14.  с. Гърло 605 605 

15.  с. Долна Секирна 2132 2129 

16.  с. Долни Романци  637 527 

17.  с. Душинци 636 626 

18.  с. Завала 594 481 

19.  с. Конска 201 201 

20.  с. Кошарево 1300 1029 

21.  с. Красава 99 99 

22.  с. Кривонос 535 535 

23.  с. Муртинци 82 82 

24.  с. Непразненци 536 536 

25.  с. Ноевци 151 151 

26.  с. Озърновци 81 81 

27.  с. Ребро 496 496 

28.  с. Режанци 363 363 

29.  с. Ръжавец 695 695 

30.  с. Садовик 817 817 

31.  с. Слаковци 900 900 
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№ землище Всичко 

дка 

в т. ч. 

залесени 

площи-дка 

32.  с. Сопица 73 73 

33.  с. Станьовци 376 376 

34.  с. Ярославци 116 116 

Всичко: 17301 15774 

 

От общата площ гори – 14017 дка са гори върху земеделски земи, а останалите -  3283 дка са горски територии.   

В процентно отношение видовете гори са: 65.71 % – иглолистни; 5.19 %  – широколистни; 27.10 %  – издънкови; 5.23 %; 5.23 % – 

нискостеблени и 0,24 %  – тополови. 

За общинските гори е изготвен лесоустройствен проект от „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД  гр. София, което ще даде възможност да се 

пристъпи към управление с тях. Предстои изготвяне на наредба за общинските гори, с която да се определи стопанската дейност на 

общината в горите. Тя  е свързана основно с дърводобив и съпътстващи дейности (добив на сено, билки, горски плодове). Друга  

дейност, която може да бъде осъществявана в горите е  извършване на  лесокултурни  мероприятия, съгласно Закона за горите. 

                Планира се да бъде създадено предприятие, което да се занимава със стопанисването и управлението на общинските гори, 

съгласно решение на Общински съвет  № 708 от 30.04.2015 г. 

 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 год.  е приета от 

Общинския съвет – Брезник с решение № 358/23.02.2017 год. 

 

 

 (Виолета Младенова) 


