
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 

  Днес  25.08.2015г  от 13.30 ч. в заседателната зала на ОбС  се провежда съвместно 

заседание на постоянните комисии към ОбС. 

Присъстват: Богиня Рабакова, Людмила Аначкова, Янка Хранова, Виолета Карадимова, Ваня 

Иванова, Десислава Манова, Виолета Борисова, Десислава Христова, Ваня Василева, Иван 

Ставрев, Димитър Димитров,  както и Ваньо Добринов – председател на ОбС. 

Отсъства: Васко Попов 

 От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет, Михал Евтимов – 

зам.кмет, Иван Борисов – секретар, Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ, Славчо 

Михайлов – директор на дирекция ОСПО, Милен Миленков – юрисконсулт, БойкоАтанасов – 

гл.специалист УС,  Иванка Михайлова – специалист ОСПО,  

 

 Предложен е следния   

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015г на Община 

Брезник за първо полугодие. 

2. Докладна записка относно кандидатстване с проект по Първа покана за набиране на 

проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България - Сърбия 

3. Докладна записка относно кандидатстване с проект по Първа покана за набиране на 

проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България - Сърбия 

4. Докладна записка относно отдаване под наем на имоти, представляващи земя по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

- Допълнение към докладна относно отдаване под наем на имоти, представляващи земя 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

5. Докладна записка отнсно приемане на Стратегия за опазване на културното наследство в 

Община Брезник, област  Перник за 2015-2020г. 

6. Докладна записка относно одобряване на проект за обект "ПУП-парцеларен план за 

учредяване на трасе и сервитут на захранващ ел.кабел 220V с цел захранване на стопанска 

постройка върху ПИ 06286.45.15" по КККР на гр.Брезник, собственост на"ЕКОИНВЕСТ 

2009" ЕООД съгласно нотариален акт № 20, т.І, рег.№ 236, д. № 20/2011. и становище на 

ЧЕЗ изх. № 1200551469/23.01.2011г. 

7. Докладна записка относно утвърждаване на размера на обзщетението за учредяване право 

на прокарване и сервитут на подземен кабел в землището на с.Велковци. 

8. Докладна записка относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Брезник 2015-2020г. 

9. Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост, 

съгласно ЗОС на ПИ с идентификатор  06286.501.1136 по КК и КР на гр.Брезник и 

предоставянето му за безвъзмездно ползване и управление на Общински исторически 

музей град Брезник. 

10. Докладна записка относно приемане на промени в Наредба № 1 за осигуряване и 

поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на 

движението на територията на Община Брезник. 
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11. Докладна записка относно предоставяне на концесия за услуга с предмет: Възлагане на 

превози по автобусни линии от областната и общинска транспортна схеми и 

утвърждаване на проекто-договор. 

12. Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП - ПЗ на земеделска земя - 

нива, девета категория, ПИ № 010027 по КВС на с.Завала, Община Брезник, собственост 

на "МЕГАСТРОЙ" ООД във връзка сизискванията на чл. 124ао ал. 1 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ОВЦЕФЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, 

ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БЕЗ ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИТО НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ, при условията на чл. 11 ал. 2 и чл. 2 

ал. 1 т.2 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. 

13. Докладна записка относно даване съгласие за продажба на имот в с.Ноевци, утвърждаване 

на оценка и обявяване на търг за продажба. 

14. Докладна записка относно Решение за определяне на предназначението на придобит 

недвижим имот. 

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за поземлен имот в с.Ноевци. 

16. Докладна записка относно решение за обявяване на явен търг за отдаване под наем на 

обекти  - общинска собственост. 

17. Докладна записка относно кандидатстване с проект "Активиране и интеграция в заетост 

на младежи до 29 годишна възраст от Община Брезник. 

18. Докладна записка относно изработване на комплексен проект  за инвестиционна 

инициатива за обект "Оптична кабелна линия от ул. "Иван Тимофеев" гр Брезник до ТВ 

ретланслатор в местност Гребен град Брезник. 

19. Докладна записка относно определяне на концесионер на язовир "Кошарево". 

20. Докладна записка относно утвърждаване на оценки на имоти по решение № 

783/30.06.2015г. 

21. Докладна записка относно даване съгласие за разпореждане с имоти, утвърждаване на 

пазарните им оценки и насрочване на явен търг. 

22. Утвърждаване на оценка за продажба на семечистачна машина 

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

с.Бегуновци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Димитър , Йордан 

Асенови Модеви. 

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

с.Бегуновци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Евтика Янкова 

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

с.Ноевци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Анастас Витанов Живков 

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

с.Ноевци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Данаил Евтимов Костов 

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

с.Слаковци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Марко Николов Дойчинов 

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

Садовик,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Стоил Алексов Пейчев 

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

Садовик,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Тома Генадиев Алексов 

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

Гоз,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Огнян Славов Томанов 

31. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз 

с цел възстановяането й на бившите собственици - Христо Миленков Митов. 

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

с.Красава  с цел възстановяането й на бившите собственици - Първан Симов Йонев. 

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

с.Брезнишки извор,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Драгомир верчов 

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

с.Бегуновци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Роска Десова Кудева. 

35. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз,  

с цел възстановяането й на бившите собственици - Григор В.Иванчев, Даринка 

Цв.Марков. 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Димитър Митрев Марков. 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Тодор Георгиев Янков. 

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

с.Видрица,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Методи Алексов Донев. 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Владимир Аначков 

Здравков. 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Методи Владимиров 

Аначков. 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Филип Василев Филипов. 

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

с.Садовик,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Верка Владимирова 

Стоичкова 

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

с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Йосиф Стоилков 

Шарков. 

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

с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Десо Митов Кудев. 

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

с.Гигинци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Стоян Симов Стоянов. 

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

с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Александър Тошев 

Митов. 

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

с.Брусник ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Величко Бонев Стоянов. 

48. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОФХ в землището на 

с.Садовик ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Костадин Миладинов 

Господинов. 

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

с.Гигинци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Милчо Велков Тодоров. 

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

с.Слаковци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Иван Пенев Коков. 

51. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз,  

с цел възстановяането й на бившите собственици - Велин Иванчев Стоилков. 

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

Слаковци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Любомир Миланов Аначко 

53. Молба жители на с.Долна Секирна, представлявани от Маргарита Манолова Йоцова за 

включване на пътно трасе в списъка на общинските пътища. 

54. Молба от Рени Стоилова Първанова за отпускане на финансова помощ. 

55. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на финансова помощ. 

56. Молба от Карамфила  Иванова Асенова  за отпускане на финансова помощ. 

57. Молба от Красимир Николов Стоилов за отпускане на финансова помощ. 

58. Молба от Благовест Людмилов Благоев за отпускане на финансова помощ. 
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59. Молба от Иван Бориславов Михайлов за отпускане на финансова помощ. 

60.  Други 

 

 

 Заседанието открито от  Ваньо Добринов – председател на ОбС 

По дневния ред – точка 17 да отпадне – не е отворена програмата за кандидатстване. 

Господин Добринов уведомява за допълнително постъпили материали както следва:  

Т. 60 - Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

придаваеми имоти в гр.Брезник и с.Видрица 

Т. 61 -  Докладна записка относно утвърждаване на оценка на новообразуван ПИ с 

идентификатор 06286.73.36 в землището на град Брезник 

Т. 62 -  Докладна записка относно даване съгласие за продажба на имот в с.Садовик, 

утвърждаване на оценка и обявяване на търг за продажба 

Т. 63 -  Решение за продажба и утвърждаване напазарна оценка на дискова брана към 

трактор Т-150. 

Т. 64 - Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

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

Сотир Стефанови Колеви 

Т. 65  -  Молба от Любен Йорданов Стоилов за отпускане на финансова помощ 

Т. 66  -  Молба от Ивайло Георгиев Тодоров  за отпускане на финансова помощ 

 

 Ваньо Добринов – уведомява за внесено заявление за удължаване на  концесия на язовир 

Красава. Изпратено е до кмета. Сега се внася в ОбС. 

Иван Бъчваров –зам.кмет на общината -  ние сме в концесия за процедура поради изтичане на 15 

годишен договор. Ако някой иска да инвестира е трябвало по-рано да подаде заявление за 

удължаване. 

Иван Ставрев – можем да вземем решение и да му дадем срок да представи инвестиционно 

намерение. 

Десислава Христова – според мен не е проблем да се удължи срока. 

 

Иван Ставрев – не може ли  да удължим срока до март и през това време да представи каквото 

трябва. 

 

Ваньо Добринов – предлагам общинската администрация да излезе със становище и след това 

ОбС да реши. 

Има процедура която трябва да се спазва. 

Десислава Христова – нормално ли е да е внесена преди два месеца и до сега да не е внесена в 

ОбС. 

Милен Миленков – юрисконсулт – ние сме в процедура. Извършени са всички  анализии. Няма 

никакво приложение към докладната. Има и нещо друго. Кой внася заявлението. Концесионер е 

Бисер. Снежана няма никаква представителност. 

Ваньо Добринов – предлагам общината да излезе със становище. 

Бойко Атанасов – да се разгледа Закона за концесията.  

Людмила Аначкова – той има условия в договора за концесия. Да се направи проверка дали е 

спазено всичко. 

Иван Ставрев – трябвало е да се отговори на молителя при подаване на заявлението да представи 

допълнително. Моето мнение е, че язовира в Красава се стопанисва добре и се охранява. Да не ги 

спъваме. 

Иван Ковачев – да се явят на конкурса и да продължат да работят.  

Людмила Аначкова – ако се прекрати договора с Бисер, Снежана може да се яви и да 

кандидатства за концесионер. Не е правомерно да се преотстъпва концесията на друг. 

 



 5 

Ваньо Добринов – всички предложения са резонни.  

Людмила Аначкова – предлагам за следващата сесия да се даде информация за концесионния 

договор и докъде е стигнала процедурата за концесията. 

 

Ваньо Добринов – предлагам за следващата сесия общинската администрация даде допълнителна 

информация  за концесионния договор. 

 

Иван Ставрев – в т. 59 – има допусната грешка – молбата от Иван Бориславов е са комисия за 

пътя в Логатор не за отпускане на финансова помощ. 

 

                Дневния ред е гласуван  с допълнителните материали без заявлението за язовир Красава 

с 11 гласа „за” , като отпада и т.17от проекта за дневен ред. 

                  

За председателстващ на съвместната комисия е предложена Десислава Христова. 

                Гласува се предложението 

               С 11 гласа „за” се приема 

                   

     
1. Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015г на 

Община Брезник за първо полугодие. 

 

Иван Ставрев – справка по отчета 

Моника Банкова – обяснение по отчета 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 11 гласа „за” се приема 

 

2. Докладна записка относно кандидатстване с проект по Първа покана за набиране на 

проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 11 гласа „за” се приема 

 

3. Докладна записка относно кандидатстване с проект по Първа покана за набиране на 

проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия 

 

Иван Бъчваров – общината може да бъде водещ в единия проект и партньор в другия. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 11 гласа „за” се приема 

 

4. Докладна записка относно отдаване под наем на имоти, представляващи земя по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

- Допълнение към докладна относно отдаване под наем на имоти, представляващи земя 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

 

Десислава Христова – да разгледаме допълнението заедно с основната докладна. 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 11 гласа „за” се приема 
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5. Докладна записка отнсно приемане на Стратегия за опазване на културното наследство 

в Община Брезник, област  Перник за 2015-2020г. 

 

Ваньо Добринов – това е по искане на прокуратурата. Прави се на национално ниво. Целта е 

опазване на паметниците. 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 11 гласа „за” се приема 

 

6. Докладна записка относно одобряване на проект за обект "ПУП-парцеларен план за 

учредяване на трасе и сервитут на захранващ ел.кабел 220V с цел захранване на 

стопанска постройка върху ПИ 06286.45.15" по КККР на гр.Брезник, собственост 

на"ЕКОИНВЕСТ 2009" ЕООД съгласно нотариален акт № 20, т.І, рег.№ 236, д. № 

20/2011. и становище на ЧЕЗ изх. № 1200551469/23.01.2011г. 

 

 Димитър Димитров е напуснал залата. Остават 10 членове на комисиите. 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

7. Докладна записка относно утвърждаване на размера на обзщетението за учредяване 

право на прокарване и сервитут на подземен кабел в землището на с.Велковци. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

8. Докладна записка относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Брезник 2015-2020г. 

 

Людмила Аначкова – прочетох Наредбата. Много ми хареса. Ползвани са всички нормативни 

документи и Закона за управление на отпадъците. Искам да обърна внимание, че трябва да се 

обърне внимание на едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци. Да се определи площадка, както 

и площадка за строителни отпадъци.  На регионалното депо няма да се приемат строителни 

отпадъци. 

 

Ваньо Добринов – услугата за  откарване отпадъците в регионално депо ще оскъпи много цената.  

Людмила Аначкова – другия момент – разделното събиране на отпадъците ще доведе до печалба 

за общината 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

9. Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост, 

съгласно ЗОС на ПИ с идентификатор  06286.501.1136 по КК и КР на гр.Брезник и 

предоставянето му за безвъзмездно ползване и управление на Общински исторически 

музей град Брезник. 

Иван Ставрев – 10 години се мъчим за това. Приветстваме. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

10. Докладна записка относно приемане на промени в Наредба № 1 за осигуряване и 

поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на 

движението на територията на Община Брезник. 
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Ваньо Добринов – това също е по предложение на прокуратурата. Тържествата които се правят 

на улиците. 

Иван Бъчваров – при поискване на такива тържества ние искаме становище от Полицията. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

11. Докладна записка относно предоставяне на концесия за услуга с предмет: Възлагане на 

превози по автобусни линии от областната и общинска транспортна схеми и 

утвърждаване на проекто-договор. 

Иван Бъчваров – прави се нова процедура. На „Пътнически превози” се удължава срока до 

провеждане на процедурата. 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

12. Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП - ПЗ на земеделска 

земя - нива, девета категория, ПИ № 010027 по КВС на с.Завала, Община Брезник, 

собственост на "МЕГАСТРОЙ" ООД във връзка сизискванията на чл. 124ао ал. 1 ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, ФУРАЖНА 

КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БЕЗ ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИТО НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ, при условията на чл. 11 ал. 2 и 

чл. 2 ал. 1 т.2 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

13. Докладна записка относно даване съгласие за продажба на имот в с.Ноевци, 

утвърждаване на оценка и обявяване на търг за продажба. 

 

 Десислава Христова – касае придаваемо място.  

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

14. Докладна записка относно Решение за определяне на предназначението на придобит 

недвижим имот. 

 

Десислава Христова – как се установи че е безстопанствен. 

Бойко Атанасов – по данни на хората и чрез комисия, назначена от кмета. Апартамента е бил 

разбит и пребивавали съмнителни лица. 

От 20 години никой официално не е живеел. По закон общината е длъжна да го стопанисва. Ако 

някой с документи докаже че е негов може да го вземе. Целта е да бъде приведен в годност за 

употреба и да остане като резервно жилище. Още при преброяването 2001г това жилище не се 

идентифицира. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за поземлен имот в с.Ноевци. 
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Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

16. Докладна записка относно решение за обявяване на явен търг за отдаване под наем на 

обекти  - общинска собственост. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

17. Докладна записка относно кандидатстване с проект "Активиране и интеграция в 

заетост на младежи до 29 годишна възраст от Община Брезник. 

 

 Отпада от дневния ред 

 

18. Докладна записка относно изработване на комплексен проект  за инвестиционна 

инициатива за обект "Оптична кабелна линия от ул. "Иван Тимофеев" гр Брезник до 

ТВ ретланслатор в местност Гребен град Брезник. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

19. Докладна записка относно определяне на концесионер на язовир "Кошарево". 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

20. Докладна записка относно утвърждаване на оценки на имоти по решение № 

783/30.06.2015г. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

21. Докладна записка относно даване съгласие за разпореждане с имоти, утвърждаване на 

пазарните им оценки и насрочване на явен търг. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

22. Утвърждаване на оценка за продажба на семечистачна машина 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

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

с.Бегуновци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Димитър , Йордан 

Асенови Модеви. 

Десислава Христова – предлагам да разгледаме едновременно всички точки до 52 и 64. Да 

гласуваме анблок за предоставянето на земя. 
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Гласува се докладните да бъдат допуснати до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

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

с.Бегуновци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Евтика Янкова 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Ноевци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Анастас Витанов Живков 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Ноевци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Данаил Евтимов Костов 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Слаковци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Марко Николов 

Дойчинов 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

 

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

Садовик,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Стоил Алексов Пейчев 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

Садовик,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Тома Генадиев Алексов 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

Гоз,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Огнян Славов Томанов 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Гоз с цел възстановяането й на бившите собственици - Христо Миленков Митов. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 
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 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Красава  с цел възстановяането й на бившите собственици - Първан Симов Йонев. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Брезнишки извор,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Драгомир 

верчов Маринков. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Бегуновци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Роска Десова Кудева. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Гоз,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Григор В.Иванчев, Даринка 

Цв.Марков. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Димитър Митрев 

Марков. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Тодор Георгиев Янков. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Видрица,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Методи Алексов Донев. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 
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39. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Владимир Аначков 

Здравков. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Методи Владимиров 

Аначков. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Филип Василев 

Филипов. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Садовик,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Верка Владимирова 

Стоичкова 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Йосиф Стоилков 

Шарков. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Десо Митов Кудев. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Гигинци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Стоян Симов Стоянов. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 
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46. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Александър Тошев 

Митов. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Брусник ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Величко Бонев 

Стоянов. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

 

48. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОФХ в землището на 

с.Садовик ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Костадин Миладинов 

Господинов. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

 

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

с.Гигинци ,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Милчо Велков 

Тодоров. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Слаковци,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Иван Пенев Коков. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

с.Гоз,  с цел възстановяането й на бившите собственици - Велин Иванчев Стоилков. 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

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

Слаковци,  с цел възстановяането й на бившите собственици -Любомир Миланов 

Аначко 

Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 
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53. Молба жители на с.Долна Секирна, представлявани от Маргарита Манолова Йоцова за 

включване на пътно трасе в списъка на общинските пътища. 

Ваньо Добринов  - от много години се носи тази кореспонденция. Това дори не е път. 

Там живеят няколко човека, които са постоянно в София. 

 

Иван Ковачев – това е полски път. Ние много средства влагаме там за да приведем във 

възможност за ползване. Има и доволни от това. 

 

Иван Ставрев – да поискаме средства от министъра. 

Ваньо Добринов – министъра казва, че трасирането на нов път е от компетенциите на ОбС. 

Ако искате до сесията да подготвя отговор на молбата. Няма финансова възможност 

Иван Ставрев – да предложим да се включи пътя в списъка на общинските пътища при 

положение, че министерството осигури финансирането. 

 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

54. Молба от Рени Стоилова Първанова за отпускане на финансова помощ. 

 

Ваньо Добринов –поради това, че има доста молби направихме справка, разпределяме бюджета 

до края на годината.  Предлагам на всички да бъдат отпуснати еднакви суми. 

 

Ваня Василева – да бъде по 300 лв. 

Вилоета Борисова – предлагам по 250 

 

Гласува се молбата да бъде допусната до ОбС с предложение за 250 лв. 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

55. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на финансова помощ. 

 

Гласува се молбата да бъде допусната до ОбС с предложение за 250 лв. 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

56. Молба от Карамфила  Иванова Асенова  за отпускане на финансова помощ. 

 

Гласува се молбата да бъде допусната до ОбС с предложение за 250 лв. 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

57. Молба от Красимир Николов Стоилов за отпускане на финансова помощ. 

 

Гласува се молбата да бъде допусната до ОбС с предложение за 250 лв. 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

58. Молба от Благовест Людмилов Благоев за отпускане на финансова помощ. 

 

Гласува се молбата да бъде допусната до ОбС с предложение за 250 лв. 

 С 10 гласа „за” се приема 
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59. Молба от Иван Бориславов Михайлов относно път мах.Логатор 

 

Иван Ковачев – това трасе излиза извън рамките на пътя, който общината е предвидила за 

ремонт. 

Иван Ставрев  - да върнем отговор, че поради липса на средства тази година не може да стане.  

 

Гласува се молбата да бъде допусната до ОбС С 10 гласа „за” се приема 

 

 

60.    Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми 

имоти в гр.Брезник и с.Видрица 

 

Гласува се докладната  да бъде допусната до ОбС  

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

61. Докладна записка относно утвърждаване на оценка на новообразуван ПИ с 

идентификатор 06286.73.36 в землището на град Брезник 

 

Иван Бъчваров – има техническа грешка в датата на решението. 

 Гласува се докладната да бъде допусната до ОбС 

 Със 7  гласа „за” и 2 въздържали се /Д.Христова не гласува поради конфликт на интереси/ 

се приема 

 

 

62.  
Докладна записка относно даване съгласие за продажба на имот в с.Садовик, 

утвърждаване на оценка и обявяване на търг за продажба 

 

Гласува се докладната  да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

63. Решение за продажба и утвърждаване напазарна оценка на дискова брана към 

трактор Т-150. 

 

Иван Бъчваров – обявявана е преди време. Нямаше кандидати. Сега отново има 

молба. Правена е нова оценка. 

 

Гласува се докладната  да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

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

на с.Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици - Иван Сотир 

Стефанови Колеви 

 

Гласува се докладната  да бъде допусната до ОбС 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

65.  Молба от Любен Йорданов Стоилов за отпускане на финансова помощ 
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Ваньо Добринов – предлагам на него да отпуснем средства, достатъчни за покриване на 

здравните осигуровки. Да чуем становището на кметския наместник. 

Гласува се молбата да бъде допусната до ОбС като сумата се уточни след изслушване на 

кметския наместник. 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

66.  Молба от Ивайло Георгиев Тодоров  за отпускане на финансова помощ 

 

Гласува се молбата да бъде допусната до ОбС с предложение за 250 лв. 

 С 10 гласа „за” се приема 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

 

   К О М И С И Я: 

 

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

 

   2……………………………./Иван Ставрев/ 

 

   3……………………………./ Ваня Василева/ 

 

   4……………………………./Янка Хранова/ 

 

   5……………………………./Людмила Аначкова/ 

 

   6……………………………/ Виолета Борисова/ 

 

   7…………………………../Виолета Карадимова/ 

 

   8…………………………./Богиня Рабакова/ 

 

   9…………………………../Ваня Иванова/ 

 

   10.........................................../Десислава Манова/ 

 

   11…………………........./Димитър Димитров/ 

    

 

 

     

 


