
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

  Днес 29.06.2015г от 13.30 ч. в заседателната зала на Обшински съвет Брезник се 

провежда  съвместно  заседание на постоянните комисии към ОбС Брезник. 

Присъстват: Ваня Василева, Людмила Аначкова, Янка Хранова, Иван Ставрев, Десислава 

Христова , Ваня Иванова, Виолета Карадимова,  Богиня Рабакова, както и Ваньо Добринов – 

председател на ОбС. 

Отсъстват: Васко Попов, Димитър Димитров, Виолета Борисова, Десислава Манова,  

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет, Иван Борисов – секретар 

на общината, Славчо Михайлов – директор на дирекция ОСПО, Моника Банкова – ст.специалист 

бюджет и ТРЗ,  Иванка Василева – специалист ОСПО,  арх. Петър Огнянов, Гинка Мирчева – 

управител ЦНСТ, Десислава Антонова – специалист ТСУ и ЕИ 

 

Предложен е следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно Отчет за изпълнение нна бюджета и извънбюджетни сметки за 

2014г. 

2. Докладна записка относно  искане за частично изменение на ПУП по РП на с.Ноевци - кв. 

22. 

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваеми имоти 

с.Садовик и с Кошарево. 

4. Докладна записка относно даване съгласие за продажба, утвърждаване на оценката и 

обявяване на търг за продажба на поземлен имот в с.Муртинци,  електростригателен 

апарат  и плуг. 

5. Докладна записка относон решение за предоставяне за безвъзмездно право на ползване 

напомещение в сградата на ул."Андрей Михайлов" № 83. 

6. Докладна записка относно утвърждаване на общинската транспортна схема. 

7. Докладна записка относно утвърждаване на оценка и обявяване на търг за продажба на 

земеделски имот в землището на с.Кошарево. 

8. Докладна записка относно промяна на наредбата за реда за придобиванен, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Брезник. 

9. Докладна записка относно кандидатстване с проект по наредба № 2 от 08.05.2015г за 

финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на 

министъра на младежта и спорта 

10. Докладна записка относон съгласие за закупуване на дваимота от м.Чифлик, утвърждаване 

на оценките и сключване на договори за продажба 

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

с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Станка Жотева Шаркова. 

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

с.Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици - Боян Костов Георгиев 

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

с.Слаковци , с цел възстановяването й на бившите собственици - Ефросима Стоянова 

Петкова. 

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

с.Бегуновци , с цел възстановяването й на бившите собственици - Рацена Лозанова 

Янкова. 

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

с.Бегуновци , с цел възстановяването й на бившите собственици - Аца Филипов Паунов. 

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

с.Станьовци  , с цел възстановяването й на бившите собственици - Неделко Васев Илиев. 
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17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Слаковци  , с цел възстановяването й на бившите собственици - Роса Славенкова 

Маркова. 

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

с.Непразненци  , с цел възстановяването й на бившите собственици - Борислав Манчов 

Йотов. 

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

с.Садовик  , с цел възстановяването й на бившите собственици -Александър Димитров 

Славков. 

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

с.Горнни Романци  , с цел възстановяването й на бившите собственици  - Стоян Георгиев 

Янков. 

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

с.Садовик  , с цел възстановяването й на бившите собственици  - Стоян Митов Стоянов. 

 

22. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. ,  Долни 

Романци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Владимир Димитров 

Стоянов 

23. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. ,  

Красава,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Първан Симов Йонев 

24. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. , 

Ярославци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Стана Михайлова 

Иванова 

25. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. , 

Кривонос,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Йордан Ранеглов Банков 

26. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. , Долни 

Романци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Димитър Стоянов Ковачев 

27. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. 

Бегуновци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Йордан Стойнев Николов 

28. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. 

Бегуновци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Стойнне Николов 

Величков 

29.  Отмяна на  решение на ОбС  № 725/30.04.2015г за предоставяне на имот землището на с. 

Садовик,  с цел възстановяването й на бившите собственици - Крум Васков Пейчев 

 

30. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик,  

с цел възстановяването й на бившите собственици - Крум Васков Пейчев 

31. Молба от Иван Стоянов Гоцев за отпускане на еднократна помощ. 

32. Молба  от  жители на с.Бегуновци  

 

33. Други 

 

Ваньо Добринов – тъй като заседанието е съвместно да изберем кой да води заседанието 

 

Янка Хранова – предлагам Ваня Василева 

 

Ваня Василева – давам си отвод 

 

Десислава Христова – предлагам Иван Ставрев 

 

Иван Ставрев – някой от председателите на комисии. Предлагам Десислава Христова 

 

 Заседанието  ще се председателства от Десислава Христова 

 

Десислава Христова – уведомява присъстващите за допълнително постъпили докладвни: 
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- Докладна записка относно даване съгласие за продажба на  два имота, частна общинска 

собственост в землището на с.Арзан и с.Гоз 

- Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут 

нна подземен кабел върху  имоти общинска собственост в землището  на с.Велковци 

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

на обекти - частна общинска собственост и имоти, представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

- Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот град 

Брезник. 

- Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г и 

добавяне на нов обект в поименния списък към 26.06.2015г 

- Докладна записка относно  добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи 

през 2015г към 26.06.2015г 

- Кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ  на Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020  BG05М9ОР001-2.002"Независим 

живот". 

- Докладна записка относно одобряване на ПУП-парцеларен план за учредяване на трасе и 

сервитут на захранващ ел.кабел 20 КV с цел захранване на стопанска постройка върху ПИ 

06286.72.21 по ККР на град Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД  

съгласно нотариален акт № 151 т. 1 рег.№ 560 д. № 71/2014г и становище на ЧЕЗ изх. № 

1201556570/20.08.2014г. 

 Дневния ред е подложен на гласуване и приет заедно с допълнителните материали с 8 

гласа „за” 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Отчет за изпълнение нна бюджета и извънбюджетни 

сметки за 2014г. 

Моника Банкова – разяснение по отчета  

 Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

ВТОРА ТЧОКА: Докладна записка относно  искане за частично изменение на ПУП по РП на 

с.Ноевци - кв. 22. 

 

 Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваеми 

имоти с.Садовик и с Кошарево. 

 

 Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба, утвърждаване на 

оценката и обявяване на търг за продажба на поземлен имот в с.Муртинци,  електростригателен 

апарат  и плуг. 

Д.Христова – има скица на имота, има пазарни оценки. 

 

 Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  
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ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относон решение за предоставяне за безвъзмездно право на 

ползване напомещение в сградата на ул."Андрей Михайлов" № 83. 

 

Иван Бъчваров –зам.кмет -  там е пробационната служба. Договора е изтекъл и е необходимо 

подновяване. 

 Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на общинската транспортна схема. 

 

Иван Бъчваров – зам. кмет – изтича договора с „Пътнически превози”. Налага се утвърждаване на 

нова транспортна схема и обявяване на търг. Ако „Пътнически превози” не спазват разписанието 

и не възстановят линията до Завала ще бъдат санкционирани. 

 

 Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка и обявяване на търг за 

продажба на земеделски имот в землището на с.Кошарево. 

 

Ваньо Добринов – какъв е търга – явен и таен 

Славчо Михайлов – явен 

Иванка Михайлова – сега се утвърждава оценката. В предишна докладна е записано явен търг 

 

Ваньо Добринов – да се обърне внимание за покупка на имоти. Когато купуваме за 500, когато 

продаваме за 270лв. 

 

Десеслава Христова – землищата са различни. 

 

Иванка Михайлова  - изготвени са пазарни оценки. Имота е необходим за сметището. 

 

Иван Борисов – зависи от категорията земя. Къде е земята? 

 

Людмила Аначкова – при условие че депото трябва да се закрие, какво налага да се закупува 

имот. 

 

Иванка Михайлова – няма да се закрие. В тези имоти ние вече имаме депонирани отпадъци. 

 

Иван Бъчваров – има подписан анекс за удължаване. Не се знае срока за  изграждане  на депото в 

Перник. 

 

Людмила Аначкова – защо едва сега. 

 

Иванка Михайлова – сега се е достигнало споразумение със собствениците 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на наредбата за реда за придобиванен, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник. 

 

Славчо Михайлов – корекция в решението . В търга може да се явяват и  лица, регистрирани в 

съответния регистър. 
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Ваньо Добринов – не е ли по-добре да се запише юридически и физически лица.  

 

Иван Бъчваров – за сесията ще бъде коригирано. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по наредба № 2 от 

08.05.2015г за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и 

съоръжения на министъра на младежта и спорта 

 

Иван Бъчваров – ще запишем точно какво ще се ремонтира според бюджетната рамка на проекта. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно съгласие за закупуване на дваимота от м.Чифлик, 

утвърждаване на оценките и сключване на договори за продажба 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

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

землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Станка Жотева 

Шаркова. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

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

землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици - Боян Костов Георгиев 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

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

землището на с.Слаковци , с цел възстановяването й на бившите собственици - Ефросима 

Стоянова Петкова. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Бегуновци , с цел възстановяването й на бившите собственици - Рацена 

Лозанова Янкова. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  
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ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Бегуновци , с цел възстановяването й на бившите собственици - Аца Филипов 

Паунов. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

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

в землището на с.Станьовци  , с цел възстановяването й на бившите собственици - Неделко Васев 

Илиев. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Слаковци  , с цел възстановяването й на бившите собственици - Роса 

Славенкова Маркова. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

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

в землището на с.Непразненци  , с цел възстановяването й на бившите собственици - Борислав 

Манчов Йотов. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик  , с цел възстановяването й на бившите собственици -Александър 

Димитров Славков. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

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

землището на с.Горнни Романци  , с цел възстановяването й на бившите собственици  - Стоян 

Георгиев Янков. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик  , с цел възстановяването й на бившите собственици  - Стоян 

Митов Стоянов. 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 



 7 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. ,  Долни Романци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  

Владимир Димитров Стоянов 

 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. ,  Красава,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Първан Симов 

Йонев 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с. , Ярославци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Стана 

Михайлова Иванова 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. , Кривонос,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Йордан 

Ранеглов Банков 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. , Долни Романци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Димитър 

Стоянов Ковачев 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. Бегуновци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Йордан Стойнев 

Николов 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. Бегуновци,  с цел възстановяването й на бившите собственици -  Стойнне 

Николов Величков 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  
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ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:  Отмяна на  решение на ОбС  № 725/30.04.2015г за 

предоставяне на имот землището на с. Садовик,  с цел възстановяването й на бившите 

собственици - Крум Васков Пейчев 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. Садовик,  с цел възстановяването й на бившите собственици - Крум Васков 

Пейчев 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Молба от Иван Стоянов Гоцев за отпускане на еднократна 

помощ. 

 

Ваньо Добринов – предлагам 300 лв.  

 

Гласува се предложението да се отпусне сума от 300 лв. 

С 8 гласа „за” се приема 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:  Молба  от  жители на с.Бегуновци  

 

Ваньо Добринов – предлагам  техническа служба да направи оглед на място и предложи на 

вниманието на ОбС решение. 

 

Иван Бъчваров – на главната улица в Бегуновци няма направени гърбици. Този път е на пътно 

управление.  

 

Ваньо Добринов – Ясно е че не може да се направи всичко, което е написано в писмото, но да се 

разгледа молбата и да се предложи какво може да се направи. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба на  два 

имота, частна общинска собственост в землището на с.Арзан и с.Гоз 

 

Десислава Христова – за тези имоти има отстъпено право на строеж. Сега дружеството желае да 

ги закупи.  

 

Иван Борисов – при отстъпено право на строеж би могло и без търг да го купят, но след като не е 

прието с акт 16 се налага. 

 

Арх. Огнянов – ако извадят удостоверение за степен на завършеност може и без търг. 
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Десислава Христова – да гласуваме имота със сградата да се продаде без търг при представяне на 

удостовеарение за завършеност, а другия с търг 

 С 8 гласа за предложението се приема. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на прокарване и сервитут на подземен кабел върху  имоти общинска собственост в 

землището  на с.Велковци 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг 

за отдаване под наем на обекти - частна общинска собственост и имоти, представляващи земя по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ 

 

Десислава Христова – къде се намира петното за павилион.  

 

Славчо Михайлов – по пътя към Бърдото. 

 

Арх. Огнянов – този квартал стана малко нащърбен. Хрумна ми идеята, че там би могло да се 

разработи проект за разполагане на павилиони, които да се финансират от общината, да бъдат 

еднакви. Да отдаваме павилиони под наем. 

Ако в бъдеще възникне решение за нещо друго на мястото, павилионите могат да бъдат 

премахнати. 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба 

на придаваем имот град Брезник. 

 

Славчо Михайлов – уведомява за оценките 

 

 Десислава Христова – поради конфликт на интереси не гласувам 

 Със 7 гласа „за” докладната се допуска за разглеждане 

 

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община 

Брезник за 2015г и добавяне на нов обект в поименния списък към 26.06.2015г 

 

Десислава Христова – касае ремонт на училището в с.Ноевци 

 

Моника Банкова – във връзка с докладна на директора на ОУ „Хр.Смиренски” правим това 

предложение за преместване на 8х. лв. от резерва на общината. 

 

Янка Хранова – предлагам да подкрепим  

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно  добавяне на обект в поименния списък 

за капиталови разходи през 2015г към 26.06.2015г 
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Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:  Кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова 

помощ  на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020  BG05М9ОР001-

2.002"Независим живот". 

 

Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 С 8 гласа „за” се допуска  

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на ПУП-парцеларен план за 

учредяване на трасе и сервитут на захранващ ел.кабел 20 КV с цел захранване на стопанска 

постройка върху ПИ 06286.72.21 по ККР на град Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” 

ЕООД  съгласно нотариален акт № 151 т. 1 рег.№ 560 д. № 71/2014г и становище на ЧЕЗ изх. № 

1201556570/20.08.2014г. 

 

Десислава Христова – това е във връзка с предишно наше решение. 

 

 

Десислава Христова – не гласува поради конфликт на интереси. 

 

С 4 гласа „за” и 3 въздържали се, докладната се допуска . 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в  15,20 часа. 

 

 

 

 

     К О М И С И И: 

 

     1……………………………/Десислава Христова/ 

 

     2……………………………/Иван Ставрев/ 

 

     3…………………………../ Ваня Иванова/ 

 

     4…………………………../ Янка Хранова/ 

 

     5…………………………./Людмила Аначкова/ 

 

     6…………………………./ Ваня Василева/ 

 

     7…………………………/ Богиня Рабакова/ 

 

     8…………………………/Виолета Карадимова/  


