
 

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

ПРЕПИС!   

 

П Р О Т О К О Л 

№ 6 

Гр.Брезник, 30.06.2015г 

 

 

 

 

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

сметки за 2014г. 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  751  

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема отчета за изпълнение на бюджета 

за 2014 г.,както следва: 

1. По прихода - приложение №1 

2. По разхода - приложение №2 

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи за 

2014 г. приложение №3 

4.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2014 г - /приложение 

№4/ 

5.Приема отчета за изпълнение на общинския дълг/приложение № 5/  

 

 

 

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

с.Ноевци - кв. 22. 

 

Поименно гласуване. 

С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  752 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4 от ЗОС и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

Общинският съвет Брезник: 

 

1. Във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, на основание чл. 35, ал. 4 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 и ал. 5 от 

НРУПРОИ дава съгласието си да бъдат придадени възмездно 278 кв.м общински поземлен имот, част 

от незастроен терен „За автогара и битов комбинат” в кв. 22, участващ в проектен УПИ І-79 към 

имот № 79, собственост на Константин Иванов Матеев от с. Ноевци, ЕГН 7309283800. 

2. На основание чл. 15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ се задължава кмета на Община 

Брезник да сключи предварителен договор за продажба по пазарни цени на горния общински имот. 

3. На основание чл. 35, ал. 4 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 и ал. 5 от НРУПРОИ задължава кмета на 

Общината да издаде заповед за изработване на частично изменение на ПУП при условията на чл. 

134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на 

заинтересованите, с който посочения общински имот се придава към имот № 79, кв. 22 от РП на с. 

Ноевци, собственост на Константин Иванов Матеев. 

         

 

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

имоти с.Садовик и с Кошарево. 

 

Поименно гласуване.  

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   №  753 

 

 



 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от 

Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 

І. Утвърждава  пазарните оценки на:                                                      

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІ – 284 в кв. 13  по РП на с. Садовик с площ от 

10 кв.м  на стойност 65.20 лв. (6.52 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС. 

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ І – 133 в кв. 26  по РП на с. Кошарево с площ от 

4 кв.м  на стойност 19.92 лв. (4.98 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори за посочените имоти.  

         

 

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. 

 

Поименно гласуване.  

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   №  754 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1 

от ЗОС, чл. 21 ал. 1, т. 1  и ал. 2, т. 1, чл. 22, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ , Общинският съвет гр. 

Брезник,  

1. Дава съгласието си за продажба на: 

а) поземлен имот, представляващ УПИ ІV в кв. 2 по РП на с. Муртинци – парцел за 

индивидуално жилищно строителство с площ от 532 кв.м, незастроен (АОС № 4204/08.04.2015 г.). 

Данъчна оценка: 976.80 лв. 

 б) плуг тракторен навесен тип ПН-4-25, инв. № 2, година на производство 1999 г., за 

предсеитбена оран и  

в) електростригателен апарат модел ЗСА -12 / 200-УЗ, въведен в експлоатация през 1995 г., инв. 

№ 98. 

2. Утвърждава пазарната оценка на: 

а) ПИ в с. Муртинци в размер на 1945.20 лв., облагаеми с ДДС. 

б) плуга на стойност 230 лв., облагаеми с ДДС и  

в) електростригателния апарат на стойност 300 лв., облагаеми с ДДС.  

3. За продажбата да се организира търг с явно наддаване от комисия в състав: 

            Председател: ………………………….; 

и членове:        ……………………………………. 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относон решение за предоставяне за безвъзмездно право на 

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

 

Поименно гласуване.  

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  755 

 

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 12,  ал. 3, чл. 39, ал. 4, 5 и 6 от 

ЗОС,  и  чл. 7, ал. 10 от НРПУРОИ в Община Брезник,  Общинският съвет Брезник: 

 

1. Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на помещения – 

стаи №1 и №5, намиращи се на втория етаж в сградата с идентификатор: 06286.501.1126, с 

административен адрес на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник, като се сключи договор за 10 

години с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

      2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договора. 

 

 

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

 



 

Гласува се предложения проект за решение. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  756 

 

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 от 15 март 2002 

г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси, Общинският съвет Брезник: 

 

Приема предложената общинска транспортна схема на Община Брезник, която влиза в сила 

след провеждане на конкурс за превозвач и сключване на договор за обществен превоз на 

пътници. 

 

 

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

продажба на земеделски имот в землището на с.Кошарево. 

 

Поименно гласуване.  

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  757 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от 

НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:  

 

1. Утвърждава пазарната оценка на земеделски имот № 000233 в землището на с. Кошарево, с 

начин на трайно ползване „нива”, VІІІ категория, с площ 7.570 дка, в размер на 2052.10 лв. (271 

лв. за 1 дка). 

2. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

Председател: ………………………….; 

и членове………………………………….. 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник. 

 

 

 С 11 гласа „за” Обс взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  758 

 

На основание   чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 36,  ал. 4 от АПК  

Общинският съвет Брезник: 

Променя алинея 1 към чл. 42 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, която добива следния вид: 

„Чл. 42. /1/ В търга могат да участват юридически лица и физически лица, нямащи задължения 

към Община Брезник и са подали заявления, в които са посочени името на участника, 

наименованието на обекта на търга и са представили на тръжната комисия: 

1. Документ за закупени тръжни книжа, ако има такива; 

2. Документ за внесен депозит; 

3. Нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт на 

пълномощника, ако участникът се представлява при провеждането на търга от пълномощник.” 

       

 

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 

 

 Поименно гласуване. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  759 

 



 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА  

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Реконструкция и 

модернизация на спортен комплекс „Чорни” в гр. Брезник” по Наредба № 2 от 08.05.2015 г. за 

финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти. 

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите 

документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение. 

 

 

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

утвърждаване на оценките и сключване на договори за продажба 

 

 Поименно гласуване. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  760 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 15, ал. 1, т. 1 

от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:  

1. Дава съгласието си за закупуване на два поземлени имоти частна собственост, както следва: 

а) Поземлен имот с идентификатор, с площ от 3.616 дка, с начин на трайно ползване „нива” в 

м. „Чифлик”, ІХ категория, землище на гр. Брезник, собственост на Славчо Борисов Митов; 

Данъчната оценка на имота е 104 лв. 

б) Поземлен имот с идентификатор № 06286.61.35, с площ от 3.617 дка, с начин на трайно 

ползване „нива” в м. „Чифлик”, ІХ категория, землище на гр. Брезник, собственост на Жасмина 

Борисова Дойчева. Данъчната оценка на имота е 112.60 лв. 

 

2. Утвърждава пазарната оценка на посочените имоти, както следва: 

а) за имот с идентификатор № 06286.61.34  в размер на 1808 лв. (500 лв. за 1 дка); 

б) за имот с идентификатор № 06286.61.35  в размер на 1808.50 лв. (500 лв. за 1 дка). 

 

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори със Славчо Борисов Митов и Жасмина 

Борисова Дойчева. 

   

 

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. 

  

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  761 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-51/13.03.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

 

       1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Станка Жотева Шаркова,  както 

следва: 

Имот с № 035005, нива , седма категория с площ от 1.058 дка, местност „Руденица", образуван 

от имот с № 035003, частна собственост на Община Брезник;  

 

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  762 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-50/13.03.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Арзан, община Брезник, собственост на Боян Костов Георгиев,  както следва: 

 Имот с № 019067, естествена ливада, шеста категория с площ от 7.958 дка, местност 

„Широко орниче", образуван от имот с № 019050, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 031005, нива, осма категория с площ от 3.042 дка, местност „Извор", образуван от 

имот с № 031003, частна собственост на Община Брезник 

 Имот с № 020004, нива, шеста категория с площ от 3.403 дка, местност „Над трепетлика", 

образуван от имот с № 020001, частна собственост на Община Брезник 

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  763 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-54/13.03.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Слаковци, община Брезник, собственост на Ефросима Стоянова Петкова,  както 

следва: 

 Имот с № 056028, нива, седма категория с площ от 2.581 дка, местност „Пометач", образуван 

от имот с № 056026, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 053055, нива, пета с площ от 2.099 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 

053013, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 053054, нива, пета категория с площ от 3.174 дка, местност „Селище", образуван 

от имот с № 053013, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 050096, нива, девета категория с площ от 3.089 дка, местност „Дел", образуван от 

имот с № 050050, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 019083, нива, седма категория с площ от 3.613 дка, местност „Шумки", образуван 

от имот с № 019063, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 019082, нива, седма с площ от 3.005 дка, местност „Село", образуван от имот с № 

019060, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 019081, нива, седма с площ от 6.524 дка, местност „Село", образуван от имот с № 

019059, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 001004, нива, пета категория с площ от 5.293 дка, местност „Ровина", образуван от 

имот с № 001002, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 056029, нива, седма категория с площ от 3.018 дка, местност „Черна гора", 

образуван от имот с № 056026, частна собственост на Община Брезник;  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  764 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-94/15.05.2015г от ОСЗ гр. Брезник: 

 

    1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Рацена Лозанова Янкова,  както 

следва: 

Имот с № 036006, естествена ливада , девета категория с площ от 18.258 дка, местност „Над 

село", образуван от имот с № 036005, частна собственост на Община Брезник;  

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  765 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-48/13.03.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

 

     1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Аца Филипов Паунов,  както следва: 

 Имот с № 035074, нива, седма категория с площ от 2.527 дка, местност „Руденица", 

образуван от имот с № 035019, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 034081, нива, седма категория с площ от 8.908 дка, местност „Прогон", образуван 

от имот с № 034068, частна собственост на Община Брезник 

 Имот с № 041018, естествена ливада, пета категория с площ от 12.452 дка, местност 

„Режанско поле", образуван от имот с № 041003, частна собственост на Община Брезник 

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  766 

 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-49/13.03.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Станьовци, община Брезник, собственост на Неделко Васев Илиев,  както следва: 

 Имот с № 029016, естествена ливада, пета категория с площ от 1.116 дка, местност „Поята", 

образуван от имот с № 029015, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 029018, естествена ливада, пета с площ от 2.668 дка, местност „Поята", образуван 

от имот с № 029015, частна собственост на Община Брезник 

 Имот с № 029017, естествена ливада, пета категория с площ от 0.541 дка, местност „Поята", 

образуван от имот с № 029011, частна собственост на Община Брезник 

      



 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  767 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-47/13.03.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Слаковци, община Брезник, собственост на Роса Славенкова Маркова,  както 

следва: 

 Имот с № 056030, естествена ливада, седма категория с площ от 1.586 дка, местност 

„Селище", образуван от имот с № 056026, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 033047, нива, пета с площ от 0.653 дка, местност „Цвилба", образуван от имот с № 

033016, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 019087, естествена ливада, седма категория с площ от 1.654 дка, местност „Село", 

образуван от имот с № 019074, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 019086, нива, седма категория с площ от 2.029 дка, местност „Село", образуван от 

имот с № 019023, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 019085, нива, седма категория с площ от 3.616 дка, местност „Падина", образуван 

от имот с № 019036, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 001014, нива, пета с площ от 3.266 дка, местност „Село", образуван от имот с № 

001002, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 050098, нива, девета с площ от 2.127 дка, местност „Селище", образуван от имот с 

№ 050072, частна собственост на Община Брезник; 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  768 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-73/17.04.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Непразненци, община Брезник, собственост на Борислав Манчов Йотов,  както 

следва: 

Имот с № 015020, естествена ливада , пета категория с площ от 1.024 дка, местност „Долна 

река", образуван от имот с № 015012, частна собственост на Община Брезник;  

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 



 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  769 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-52/13.03.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Александър Димитров Славков,  както 

следва: 

Имот с № 501041, нива , девета категория с площ от 1.693 дка, местност „Локва", образуван от 

имот с № 501033, частна собственост на Община Брезник;  

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  770 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-53/13.03.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Стоян Георгиев Янков,  както 

следва: 

Имот с № 060012, нива , девета категория с площ от 0.417 дка, местност „Ковил", образуван от 

имот с № 060005, частна собственост на Община Брезник;  

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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. 

 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  771 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-70/24.04.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Стоян Митов Стоянов,  както следва: 

Имот с № 066038, нива , девета категория с площ от 8.362 дка, местност „Сарай", образуван от 

имот с № 066023, частна собственост на Община Брезник;  

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 



 

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 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  772 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-95/13.03.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Владимир Димитров Стоянов,  

както следва: 

 Имот с № 042064, нива, девета категория с площ от 2.378 дка, местност „Поятище", 

образуван от имот с № 042021, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 041016, нива, четвърта с площ от 2.017 дка, местност „Поятище ", образуван от 

имот с № 041003, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 041015, нива, четвърта категория с площ от 4.358 дка, местност „Поятище", 

образуван от имот с № 041005, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 082029, ливада, шеста категория с площ от 3.938 дка, местност „Поятище", 

образуван от имот с № 082001, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 081010, ливада, шеста категория с площ от 1.008 дка, местност „Млаке", образуван 

от имот с № 081006, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 082030, ливада, шеста с площ от 1.270 дка, местност „Млаке ", образуван от имот с 

№ 082002, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 008002, пасище мера, девета с площ от 4.199 дка, местност „Йони дол", образуван 

от имот с № 008001, частна собственост на Община Брезник; 

  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  773 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-107/21.05.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Красава, община Брезник, собственост на Първан Симов Йонев,  както следва: 

 Имот с № 017024, естествена ливада, пета категория с площ от 1.973 дка, местност 

„Граовище", образуван от имот с № 017022, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 017023, нива, шеста категория с площ от 7.703 дка, местност „Граовище", 

образуван от имот с № 017018, частна собственост на Община Брезник 

 Имот с № 054037, естествена ливада, девета категория с площ от 1.915 дка, местност 

„Ручина падина", образуван от имот с № 054027, частна собственост на Община Брезник 

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

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 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  774 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-74/17.04.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Ярославци, община Брезник, собственост на Стана Михайлова Иванова,  както 

следва: 

 Имот с №008058, нива, пета категория с площ от 3.841 дка, местност „Гушавец", образуван 

от имот с № 008046, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с №008059, нива, пета категория с площ от 3.860 дка, местност „Науши", образуван от 

имот с № 008046, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с №017062, нива, пета категория с площ от 2.553 дка, местност „Падина", образуван от 

имот с № 017037, частна собственост на Община Брезник;  

  Имот с №050043, естествена ливада, девета категория с площ от 3.195 дка, местност „Зелен 

бор", образуван от имот с № 050039, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с №015043, нива, пета категория с площ от 3.410 дка, местност „Барие", образуван от 

имот с № 015042, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с №016037, естествена ливада, девета категория с площ от 3.658 дка, местност 

„Гушавец", образуван от имот с № 016036, частна собственост на Община Брезник;  

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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 

 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  775 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-78/24.04.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Кривонос, община Брезник, собственост на Йордан Рангелов Банков,  както 

следва: 

 Имот с № 028008, естествена ливада, девета категория с площ от 1.315 дка, местност 

„Шопка", образуван от имот с № 028006, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 028007, изост.орна земя, девета с площ от 1.832 дка, местност „шопка", образуван 

от имот с № 028002, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 025066, естествена ливада, девета категория с площ от 4.872 дка, местност 

„Ранина ливада", образуван от имот с № 025062, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 020012, нива, девета категория с площ от 1.943 дка, местност „Падина", образуван 

от имот с № 020006, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 020011, нива, девета категория с площ от 1.601 дка, местност „Падина", образуван 

от имот с № 020006, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 020010, нива, девета с площ от 2.523 дка, местност „Венец", образуван от имот с 

№ 020006, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 020009, нива, девета с площ от 2.916 дка, местност „Венец", образуван от имот с 

№ 020006, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 023031, нива, девета категория с площ от 1.542 дка, местност „Букар", образуван 

от имот с № 023029, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 008028, естествена ливада, девета категория с площ от 1.388 дка, местност 

„Николчина ливада", образуван от имот с № 008022, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 024027, нива, девета категория с площ от 1.863 дка, местност „Бара", образуван от 

имот с № 024025, частна собственост на Община Брезник 

 Имот с № 021031, нива, девета категория с площ от 2.051 дка, местност „Чука", образуван от 

имот с № 021024, частна собственост на Община Брезник 



 

 Имот с № 025068, нива, девета категория с площ от 3.096 дка, местност „Селище", образуван 

от имот с № 025061, частна собственост на Община Брезник 

 Имот с № 025067, естествена ливада, девета категория с площ от 0.953 дка, местност 

„Селище", образуван от имот с № 025061, частна собственост на Община Брезник 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  776 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-93/13.05.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Димитър Стоянов Ковачев,  както 

следва: 

 Имот с № 008003, пасище мера, девета категория с площ от 3.222 дка, местност „Йони дол", 

образуван от имот с № 008001, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 008004, пасище мера, девета категория с площ от 2.309 дка, местност „Йони дол ", 

образуван от имот с № 008001, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 020004, изоставена орна земя, девета категория с площ от 1.183 дка, местност 

„Бабин дел", образуван от имот с № 020001, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 020005, изоставена орна земя, девета категория с площ от 4.396 дка, местност 

„Големи връх", образуван от имот с № 020001, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 041017, нива, четвърта категория с площ от 3.369 дка, местност „Поятище", 

образуван от имот с № 041003, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 042065, пасище с храсти, девета категория с площ от 1.095 дка, местност 

„Пладнище", образуван от имот с № 042045, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 082031, естествена ливада, шеста категория с площ от 1.466 дка, местност 

„Млаке", образуван от имот с № 082002, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 082033, нива, шеста категория с площ от 3.107 дка, местност „Млаке", образуван 

от имот с № 082028, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 091025, естествена ливада, пета категория с площ от 1.811 дка, местност „Лука", 

образуван от имот с № 091024, частна собственост на Община Брезник; 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

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 

 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  777 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-110/21.05.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Йордан Стойнев Николов,  както 

следва: 

 Имот с № 050011, нива, пета категория с площ от 7.219 дка, местност „Трънски дол", 

образуван от имот с № 050001, частна собственост на Община Брезник;  



 

 Имот с № 060032, естествена ливада, шеста категория с площ от 6.437 дка, местност „Душин 

дол ", образуван от имот с № 060014, частна собственост на Община Брезник 

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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 

 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  778 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-111/21.05.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Стойне Николов Величков,  както 

следва: 

 Имот с № 050009, нива, пета категория с площ от 6.263 дка, местност „Душин дол", 

образуван от имот с № 050001, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 050010, нива, пета категория с площ от 12.178 дка, местност „Душин дол ", 

образуван от имот с № 050001, частна собственост на Община Брезник 

 Имот с № 051065, нива, шеста категория с площ от 4.127 дка, местност „Влакинци", 

образуван от имот с № 051060, частна собственост на Община Брезник 

      

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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 

 

 

 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  779 

 

На основание чл. 45, ал. 9  от ЗМСМА,  Общинският съвет Брезник   ОТМЕНЯ  решение № 725 от 

30.04.2015 г., взето с Протокол № 4 от същата дата, с което се възстановяват имоти в стари реални 

граници в землището на с. Садовик на името на Крум Васков Пейчев, поради допусната техническа 

грешка. 

 

 

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 

 

 

 Поименно гласуване 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  780 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на 

ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-250/15.12.2014г.  от ОСЗ гр. Брезник: 



 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Крум Васков Пейчев,  както следва: 

 Имот с № 032080, нива , девета категория с площ от 1.803 дка, местност „Равни рид", 

образуван от имот с № 032011, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 032081, нива , девета категория с площ от 2.107 дка, местност „Крива ливада", 

образуван от имот с № 032012, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 032082, нива , девета категория с площ от 3.271 дка, местност „Крива ливада", 

образуван от имот с № 032012, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 064070 нива , девета категория с площ от 1.793 дка, местност „Върбица", 

образуван от имот с № 064021, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 064071 нива , девета категория с площ от 1.316 дка, местност „Габер", образуван 

от имот с № 064024, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 075024 нива , девета  категория с площ от 2.329 дка, местност „Върбица", 

образуван от имот с № 075003, частна собственост на Община Брезник; 

 

     2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

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

 

 

 Поименно гласуване. 

 С 11 гласа „за” Обс взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  781 

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска еднократна финансова  помощ в размер на 300 /триста/ лв. на   Иван Стоянов Гоцев. 

2. Средствата да бъдат взети от § помощи и обезщетения по решение на ОбС. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по  изплащането на 

сумата. 

 

 

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

 

 

 Поименно гласуване. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  782 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8  от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник упълномощава кмета на 

общината да възложи на служители от Дирекция ТСУ и ЕИ да направят оглед на място и експертна 

оценка. 

 За предложеното решение на проблема писмено да се уведоми ОбС на следващото заседание 

през м.юли. 

 

 

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 

 

 Поименно гласуване. 

 С 11 глааса „за” ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  783 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и 3, във връзка с чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 31, ал. 7 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник,  

1. Допълва по чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС Програмата за управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Брезник с посочените имоти. 



 

2. Дава съгласието си да бъде продаден на сдружение „Ловно рибарско дружество „Сокол”, гр. 

Брезник, ЕИК 113518257, поземлен имот № 000276 с начин на трайно ползване „Учебно-

тренировъчен терен”, площ 14.801 дка (акт за частна общинска собственост  № 1696/09.08.2012 г.) 

в землището на с. Арзан, върху който е учредено вещно право на строеж (суперфиция) на същото 

сдружение. 

3. Дава съгласието си да бъдат продадени чрез търг поземлен имот № 000289 с начин на 

трайно ползване „Учебно-тренировъчен терен”, в землището на с. Гоз, площ – 7.230 дка (акт за 

частна общинска собственост  № 1697/09.08.2012 г.).  

4. Упълномощава кмета на Общината да разпореди изготвяне на пазарни оценки за двата 

имота, след утвърждаването на които да се пристъпи към обявяване на търг.  

 

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 

 

  Поименно гласуване. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

  

Р Е Ш Е Н И Е   №  784 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 6, чл. 39, ал. 2 и 3 от ЗОС, 

чл. 193, ал. 1от ЗУТ,  чл. 287, ал. 3 и 4 от ЗЕС, чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 3, т. 1 от НРПУРОИ в 

Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:  

1. Дава съгласието си Община Брезник да учреди право на прокарване и сервитут на подземен 

кабел в нейни имоти в землището на с. Велковци, община Брезник, в полза на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК 831642181, както следва: 

Трасето на кабела започва от съществуващ стълб, намиращ се в поземлен имот 052012 – 

общинска частна собственост, НТП – нива, с дължина 81 м и сервитут 324 кв. м. Минава през 

полски пътища – ПИ № 000191, с дължина 460.6 м и сервитут 1477 кв. м; № 000175, с дължина 

256.3 м и сервитут 820 кв.м и № 000038, с дължина 337.4 м и сервитут 1080 кв.м до ПИ 083001 – 

държавна частна собственост, НПТ – иглолистна гора. Общата дължина на кабела, преминаващ 

през общински имоти е 1135,3 м със сервитут 3701 кв.м. 

2. Определя еднократен размер на обезщетение по чл. 287, ал. 3, т. 2 от ЗЕС за учредяване 

право на прокарване и сервитут на подземен кабел върху имот 058012 – частна общинска 

собственост в размер, определен от лицензиран оценител. 

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на 

договора. 

 

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 

 

 Поименно гласуване.  

 С 11 гласа „за” ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  785 

 

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал. 1, ал. 2  и ал. 3 и ал. 7 от 

ЗОС,  чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община 

Брезник,  Общинският съвет Брезник: 

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти: 

1. Част (9 кв. м) от  УПИ І – „За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона” в 

кв. 60 по РП на гр. Брезник, представляваш ПИ 06286.501.1373 по кадастралната карта, за 

монтиране на павилион за извършване на услуги. Месечен наем 21.60 лв., облагаеми с ДДС. 

2. Фургон – 23 кв. м до гробищния парк в гр. Брезник, намиращ се в терен № 3 „За обслужваща 

сграда” в имот с кадастрален № 06286.501.1809 („Паркинги”). Предмет на дейност: каменоделски 

услуги. Месечен наем 27.60 лв., облагаеми с ДДС. 

 

3. Магазинно помещение, намиращо се в сградата на кметство Брезнишки извор с площ 72 кв. 

м. Предмет на дейност: продажба на хранителни стоки. Месечен наем 39.60 лв., облагаеми с ДДС. 

                     



 

                  4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци 

 

№

 по 

ред 

Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1.  0290

29 

нива VII 7.891 86.80 

2.  0290

14 

нива VII 5.740 63.14 

3.  0290

04 

нива VII 4.999 55.00 

4.  0290

21 

нива VII 1.749 19.24 

5.  0370

11 

нива IX 15.357 138.21 

6.  0370

12 

нива IX 16.510 148.59 

7.  общо:   52.246 510.98 

     

                  

 

       5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Долна Секирна 

№

 по 

ред 

Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1

. 

000505 изоставена 

нива 

IX 96.403 867.63 

 

 общо:   96.403 867.63 

                  

                  6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Озърновци 

№ по 

ред Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1. 007012 нива IX 8.454 76.09 

 общо:   8.454 76.09 

                   

                   7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Банище 

№ по 

ред Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1. 011002 изоставена 

нива 

IX 145.246 1307.21 

 общо:   145.246 1307.21 

 

                   8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Красава 

№ по 

ред Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1. 005005 нива IX 7.200 64.80 

2. 023024 нива VI 1.099 13.19 

3. 041001 нива V 3.110 40.43 

5. 022012 нива VI 5.239 62.87 

 общо:   16.648 181.29 

 

                 9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Муртинци 

№ по 

ред Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1. 034008 нива VII 29.348 322.83 

2. 012010 нива V 22.653 294.50 

 общо:   52.001 617.33 



 

 

                 10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гигинци 

№ по 

ред Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1. 062001 нива IX 43.319 389.87 

2. 046055 нива IX 8.140 73.26 

3. 063004 нива IX 26.068 234.61 

4. 064003 нива IX 35.539 319.85 

5. 092002 нива IX 37.841 340.57 

6. 097001 нива IX 56.581 509.23 

7. 067003 нива IX 44.178 397.60 

 общо:   251.666 2264.99 

               11. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ноевци 

№ по 

ред Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1. 075033 нива IX 9.592 86.33 

2. 079040 нива IX 14.538 130.84 

3. 079028 нива IX 8.029 72.26 

4. 079014 нива IX 2.529 22.76 

5. 072008 нива IX 2.134 19.21 

6. 077005 нива IX 7.732 69.59 

 общо:   44.554 400.99 

 

              12. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Непразненци 

№ по 

ред Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1. 020017 нива IX 22.789 205.10 

 общо:   22.789 205.10 

 

            13. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик 

№ по 

ред Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка годишен наем 

1. 501027 нива IX 1.560 14.04 

2. 501531 нива IX 5.480 49.32 

3. 501532 нива IX 4.547 40.92 

4. 501514 нива IX 1.239 11.15 

5. 501515 нива IX 1.800 16.20 

 Общо:   14.626 131.63 

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване; 

ІІІ. Определя комисия в състав: 

       Председател: …………………………………….; 

       и членове:      ………………………………………… 

       ІV. Фургонът да бъде включен в Програмата за управление и разпореждане на общинската 

собственост на Община Брезник за 2015 г., като обект за отдаване под наем. 

       V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и 

сключване на договор.  

 

 

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

на придаваем имот град Брезник. 

 

 

 Поименно гласуване.  

 С  9 гласа „за” /Д.Христова не участва в гласуването, В.Попов извън залата/  ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  786 



 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от 

Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 

1. Утвърждава  пазарната оценка на:                                                      

Незастроен общински имот, участващ в ПИ с идентификатор 06286.501.1139 по КК и КР на гр. 

Брезник, представляващ УПИ І, кв. 586 по РП на гр. Брезник, с площ от 13 кв. м в размер на 196.30 

лв. 

2.Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за посочения имот.  

         

 

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 

 

 Поименно гласуване. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  787 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, ОбС Брезник актуализира бюджета като от резерва по бюджета на Община Брезник за 

непредвидени и неотложин разходи се намалят кредитите както следва: 

§ 97-00 било 45 198 лв. Става 37 198 лв. Разлика - 8 000 лв. 

 Да се увеличат кредитите по следните параграфи: 

Функция „Образование” дейност „Общообразователни училища” – дофинансиране на държавни 

дейности с общински приходи: 

§ 51-00 било 0 лв. Става 8 000 лв. 

 Промяната да се отрази в поименен списък за капиталови разходи през 2015г. 

 

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

капиталови разходи през 2015г към 26.06.2015г 

 

 

 Поименно гласуване. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  788 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси 

Общински съвет гр.Брезник одобрява добавянето на нов обект в поименния списък за капиталови 

разходи през 2015 г. към 26.06.2015 г. както следва: 

 

N Обект 

БИЛО СТАВА 

Чл. 127, 

ал.1 от ЗПФ    

(СБС) 

Чл. 127, 

ал.1 от ЗПФ    

(СБС) 

Разходи, които ще бъдат извършени през 2015г. 0 8000 

Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
0 

8000 

Функция 03: Образование 0 8000 

Обекти 0 8000 

 Основен ремонт ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци 0 8000 

 

 

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 8000.00 лв.  

Добавянето на обекта не засяга останалите обекти, включени в поименния списък за 

капиталови разходи. 

 

 

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". 

 



 

 Поименно гласуване. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  789 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Насоките за кандидатстване т. 

3.1., Общинският съвет Брезник, област Перник: 

1. Дава съгласието си да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „повишаване на достъпа 

до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес” Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с 

увреждания и хора над 65г в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване, процедура BG05;9O,001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  за създаване на „Център 

за услуги в домашна среда” към Община Брезник. 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от Насоките за 

кандидатстване, свързани с кандидатстването по процедура  BG05;9O,001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ”. 

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише 

необходвимите документи за подготовка на проектното предложение. 

4. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни изискването за устойчиво развитие дадени 

като изискване в насоките за кандидаттване т.3.1 – поддържане на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване 

на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.  

 

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. 

 

 

С 6 гласа „за”, 3 против /В.Попов, Б.Рабакова, В.Карадимова/ и 1 въздържал се /В. Добринов/, 

ОбС взе  

 Р Е Ш Е Н И Е   №  790 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМАО, чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник 

одобрява проект за ПУП – парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут с указано място и 

начин на присъединяване към въздушен електропровод 20КV „Равнище”, извод от подстанция 

„Брезник” с изграждане на нов стоманорешетъчен стълб в сервитута на съществуващия 

електропровод, от където трасето минава по съществуващи полски пътища с №№ 06286.59.32, 

06286.71.26, 06286.73.33, 06286.73.34  до нов БКТП в ПИ 06286.72.21 по КККР на град Брезник. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л. Любомирова/     /Ваньо Добринов/ 


