
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   Б Р Е З Н И К 

 
ПРЕПИС! 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 7 

Гр.Брезник, 27.08.2015год. 
 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на 
бюджета за 2015г на Община Брезник за първо полугодие. 

 
 

 Поименно гласуване 
 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  791 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 2 от ЗПФ, чл. 40 ал. 

2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет 

Брезник приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за първо полугодие 
на 2015год. 

 
 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Първа 
покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България - Сърбия 
 

 Поименно гласуване.  
 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №   792 

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

Брезник: 
1. Одобрява разработването и изпълнението на проектно предложение 

„Изграждане на Туристически информационен център в УПИ V – 501.1126, кв. 
58 по РП на гр. Брезник” по Първа покана за набиране на проектни 

предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество 
България – Сърбия по приоритетна ос ос 1 „Устойчив туризъм”, специфична цел 

1.1. „Туристическа атрактивност”. 
2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да 

подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за 
подготовката и изпълнението на проектното предложение. 

3. Предоставя изградената сграда за ползване за целите на проекта за срок не 
по – малък от 5 години след приключване на проекта. 

 



 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Първа 
покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България - Сърбия 

 
 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 
      

Р Е Ш Е Н И Е   №   793 
 

        На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет 
Брезник: 

1. Одобрява разработването и изпълнението на проектно предложение 
„Рехабилитация на вертикална и хоризонтална маркировка, и осветление на 

кръстовища на пътната мрежа на територията на Община Брезник” по Първа 
покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП 

за трансгранично сътрудничество България – Сърбия по приоритетна ос 3 
„Околна среда”, специфична цел 3.2. „Опазване на природата”. 

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

подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за 
подготовката и изпълнението на проектното предложение. 

 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на имоти, 
представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 
 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  794 

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

ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  
Общински съвет Брезник: 

  

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

 
 1. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица 

№ 
по 

ред 

Имот № 
начин на 
ползване 

категория 
площ 
дка 

годишен 
наем 

 239017 нива IX 27.389 383.45 

 общо:   27.389 383.45 

               

        2. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Горни Романци 

№ 
по 

ред 

Имот № 
начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1 038039 нива IX 41.741 375.67 



 общо:   41.741 375.67 

 

             3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брезнишки 

извор 

           

№ 
по 

ред 

Имот № 
начин на 
ползване 

категория 
площ 
дка 

годишен 
наем 

1. 017010 нива IX 27.027 243.24 

2. 030005 нива IX 17.445 157.00 

3. 000042 нива IX 12.269 110.42 

4. 002014 нива X 16.053 128.42 

5. 051002 нива IX 4.215 37.94 

6. 052004 нива VIII 12.380 123.80 

 общо:   89.389 800.82 

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

 
 № 

по 

ред 

Имот № 
начин на 

ползване 

категори

я 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 061010 нива V 9.389 122.06 

2. 062018 нива V 3.568 46.38 

3. 062019 нива V 12.214 158.78 

4. 033024 нива V 5.661 73.59 

5. 033030 нива V 7.177 93.30 

 общо:   38.009 499.11 

5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Долни Романци 

 

№ 

по 
ред 

Имот № 
начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 031004 нива V 1.712 22.26 

2. 031021 нива V 0.286 3.72 

3. 061022 нива V 0.214 2.78 

4. 061024 нива V 0.212 2.76 

5. 061018 нива V 0.411 5.34 

6. 061027 нива V 0.213 2.77 

7. 057007 нива IX 5.020 45.18 

8. 057008 нива IX 3.516 31.64 

9. 061013 нива V 0.638 8.29 

10 061016 нива V 0.436 5.67 

11 061009 нива V 0.801 10.41 

12 061012 нива V 0.640 8.32 

13 061032 нива V 1.357 17.64 

14 061048 нива V 0.624 8.11 

15 061047 нива V 0.633 8.23 

16 061046 нива V 0.242 3.15 



17 061045 нива V 0.477 6.20 

18 061044 нива V 0.306 3.98 

19 061043 нива V 0.592 7.70 

20 061038 нива V 0.403 5.24 

21 061028 нива V 0.639 8.31 

 общо:   19.372 217.70 

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

 

№ 
по 

ред 

Имот № 
начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 001028 нива VIII 1.296 12.96 

2. 001044 нива IV 1.507 21.09 

3. 001066 нива IX 1.782 16.04 

4. 001070 нива VIII 0.713 7.13 

5. 001071 нива IX 1.247 11.22 

6. 002007 нива IX 1.643 14.79 

7. 002008 нива IX 1.125 10.13 

8. 003023 нива IV 1.313 18.38 

9. 003029 нива IX 0.496 4.46 

10 003032 нива IX 1.731 15.58 

11 004005 нива V 2.341 30.43 

12 004011 нива V 1.538 19.99 

13 004031 нива V 4.958 64.45 

14 004034 нива V 4.162 54.11 

15 004035 нива V 2.030 26.39 

16 004038 нива V 3.317 43.12 

17 004043 нива V 3.288 42.74 

18 004045 нива V 2.284 29.69 

19 004046 нива V 0.244 3.17 

20 005023 нива V 9.056 117.73 

21 006007 нива V 1.954 25.40 

22 006008 нива IX 3.013 27.12 

23 006014 нива V 1.180 15.34 

24 012011 нива IX 1.621 14.59 

25 023008 нива IX 120.013 1080.12 

26 023009 нива IX 12.253 110.28 

27 023010 нива IX 17.901 161.11 

28 025019 нива IX 1.834 16.51 

29 025049 нива IX 1.907 17.16 

30 025050 нива IX 2.423 21.81 

31 025052 нива IX 2.265 20.39 

32 039030 нива V 0.860 11.18 

33 041001 нива V 1.646 21.40 

34 042001 нива IX 1.658 14.92 

35 044010 нива IX 15.896 143.06 

36 022003 нива IX 52.458 472.12 



 общо:   284.953 2736.11 

 

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

№ 
по 

ред 

Имот № 
начин на 
ползване 

категория 
площ 
дка 

годишен 
наем 

1. 004024 изост.нива IX 56.601 509.41 

    56.601 509.41 

 

         ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване; 
  

         ІІІ. Определя комисия в състав: 
…………………………………………………………………………. 

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване 
под наем и сключване на договор със спечелилия търга.  

 
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка отнсно приемане на Стратегия за опазване на 

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

 
 

С 12 гласа „за” ОбС взе  
 

Р Е Ш Е Н И Е   №  795 
  

 
 

 На основание чл. 17 ал. 1 т. 5 и чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският 
съвет Брезник приема Стратегия за опазване на кнултурното наследство в 

Община Брезник 2015-2020г. 
 

 
ШЕСТА ТОЧКА: 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 

 
 

С  12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №   796 

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

Брезник    одобрява проект на ПУП - Парцеларен план за учредяване на трасе  
с указано място и начин на присъединяване към въздушен електропровод 20КV 

„Равнище”, с изграждане на нов трафопост в оста  на съществуващият 
електропровод 20 КV в ПИ № 06286.43.1, върху съществуващ ЖР стълб,от 

където трасето минава през поземлени имоти № 06286.43.1, нива, частна 

собственост, № 06286.44.54, полски път, общинска собственост,  ПИ № 



06286.44.58, земеделска земя с начин на трайно ползване – деградирала орна 

земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанисване от общината и ПИ № 06286.45.15,  
нива, собственост на заявителя „ЕКОИНВЕСТ 2009” ЕООД. 

 

 
 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на размера на 
обзщетението за учредяване право на прокарване и сервитут на подземен 

кабел в землището на с.Велковци. 
 

 
 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №   797 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 65, ал. 
1 и 2 от ЗЕ, във връзка с чл. 287, ал. 3, т. 2 от ЗЕС, чл. 33 от НРПУРОИ, 

решение № 784/30.06.2015 г., Общинският съвет Брезник  утвърждава  

размера на обезщетението за учредяване право на прокарване и сервитут на 
подземен кабел в имоти в землището на с. Велковци в полза на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД за подземна кабелна линия СрН (20 kV) с 
обща дължина на кабела, преминаващ през общински имоти (ПИ № 052012, 

нива; ПИ № 000191, полски път; ПИ № 000175, полски път; ПИ № 000038, 
полски път)  – 1135.3 м, със сервитут 3701 кв. м – само за засегнатата част от 

имотите, общо в размер на 1154.13 лв.   
 

 
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за управление 

на отпадъците на територията на Община Брезник 2015-2020г. 
 

С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №   798 

 

 На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76 ал. 3 и чл. 77 от АПК, чл. 26 
ал. 2  и  чл. 28 от ЗНА,  и чл.  22 от ЗУО, Общинският съвет Брезник приема 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брезник. 
 

 
ДЕВЕТА ТОЧКА: 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 
 

 
С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е   №   799 

 



На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗОС, определя за 

публична общинска собственост поземлен имот с идентификатор 
06286.501.1136 по КК и КР на гр.Брезник, ул. „9-ти септември” № 1, 

представляващ УПИ ІV кв 9058 по РП на гр. Брезник с площ от 1011 кв.м. 

заедно с построената сграда с идентификатор 06286.501.1136.1 на два етажа 
със ЗП-394 кв.м. и РЗП-1098 кв.м. 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 от ЗОС, чл. 5 ал. 1 и ал. 2 
от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник предоставя за безвъзмездно право на 

ползване и управление на Общински исторически музей гр.Брезник сграда с 
идентификатор 06286.501.1136.1 по КК и КР на гр.Брезник със ЗП от 394 кв.м. 

и РЗП 1098 кв.м  с изключение на помещение на 2-ри етаж с площ от 15 кв.м. 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 от ЗОС и чл. 5 ал. 1 от 

НРПУРОИ , Общинският съвет Брезник предоставя за безвъзмездно право на 
ползване на Съюза на офирцерите и сержантите от запаса и резерва 

гр.Брезник, помещение на втори етаж, южно крило, до помещението за 
библиотека в сграда с идентификатор 06286.501.1 със ЗП от 15 кв.м. 

 
 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: 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. 
 

С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №   800 

 
 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският съвет-Брезник: 
І. Приема  промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване и поддържане  на обществения ред, чистотата, организацията и 
безопасността на движението на територията на община Брезник както следва: 

 
§1.В т.2 на чл.3 след думата свирене се поставя запетая и се добавя 

„извършването на дейности от битов и стопански характер“ 

§2. В чл.3 се създават нови точки 13 и 14  със следното съдържание: 
т.13 „поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите и други 

обекти“; 
 т.14 „извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, 

вибрации, излъчвания и замърсявания и други, надвишаващи допустимите 
норми, съгласно действащото законодателство на република България“. 

б.“а“При наличие на жалби за шум в околната среда, в случаите описани по 
т.14 се извършва замерване на показателите на шум от специализирана 

акредитирана лаборатория или от упълномощени от кмета на общината 
общински служители, притежаващи нужната техника. 

 
§3 В т.12 на чл.42 след думата градините се добавя „и дворовете“ 

Заключителни разпоредби 
 



§ 1. Настоящите промени влизат в сила след преминаване на задължителния 

контрол за законосъобразност, упражняван от Областен управител на 
Административна област с център гр. Перник. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Брезник да отрази промените в Наредба № 1 за 
осигуряване и поддържане  на обществения ред, чистотата, организацията и 

безопасността на движението на територията на община Брезник и да запознае 
с тях РУП-Брезник и заинтересованите лица. 

 
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 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. 
 

С 12 гласа „за” ОбС взе 
      

Р Е Ш Е Н И Е   №   801 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 16 в 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, чл. 39, ал. 1 и 2 

от Закона за концесиите, чл. 56, ал.1 от Наредба за условията и реда за 
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози  по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт в планински и други райони 

за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с  
Постановление № 163 от 29 юни 2015 г., чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за 

прилагане на закона за концесиите, Общинският съвет Брезник: 
І. Открива процедура по предоставяне на концесия за възлагане на обществен 

превоз на пътници по автобусните линии от областната и общинска 
транспортни схеми при следните условия: 

1. Предмет на концесията: предоставяне на услуга за превоз на пътници по 

зададени параметри от утвърдените общинска и областна транспортни схеми, 
като линиите са комбинирани и обособени в пакети, както следва:  

     1.1. По общинската транспортна схема – един пакет. Това са линиите: 
Брезник – Бабица и обратно; Брезник – Завала и обратно и Брезник – Садовик 

и Ребро и Садовик  (съгласно приложената схема). Минимален брой автобуси 
за обслужване: 1 основен автобус плюс 1 резервен. 

 За линията Брезник – Бабица часове на тръгване от Брезник: 7.30 ч и 17.40 ч. 
часове на тръгване от Бабица: 7.40 ч. и 17.50 ч. Изпълнява се в делнични дни. 

За линията Брезник – Ребро час на тръгване от Брезник: 14.30 ч. Час на 
тръгване от Ребро – 15.20 ч. Изпълнява се в делнични дни. 

За линията Брезник – Завала. Часове на тръгване от Брезник: 7.50 ч. в сряда; 
16.20 ч. в сряда и неделя и в 9.20 ч. в неделя. часове на тръгване от Завала: 

8.30 ч. в сряда; 17.00 ч. в сряда и неделя и 10.00 ч. в събота. 
    1.2. По областната транспортна схема 



а) линиите Перник – Брезник, през Мещица и Перник – Лялинци, през Мещица 

– първи пакет; Минимален брой автобуси за обслужване: 2 основни автобуса 
плюс 1 резервен. 

За линията Перник – Брезник, през Мещица, часове на тръгване от Перник: 

7.15 ч.; 10.10 ч.; 12.10 ч.; 13.00 ч.; 14.30 ч. и 18.10 ч. Часове за тръгване от 
Брезник: 6.00 ч. делнични дни/6.50 ч. – неделни и празнични дни; 8.30 ч. 

12.30 ч.; 13.40 ч.; 14.30 ч. и 16.30 ч. 
За линията Перник – Лялинци, през Мещица и Брезник, часове на тръгване от 

Перник: 7.50 ч. 16.30 ч. Тръгване от Лялинци: 6.00 ч.; 10.30 ч. и 18.00 ч. 
б) линиите Перник – Брезник, през Батановци и Перник - Бегуновци, през 

Батановци – втори пакет. Минимален брой автобуси за обслужване: 2 основни 
автобуса плюс 1 резервен. 

За линията Перник – Брезник, през Батановци, часовете на тръгване от Перник 
са 6.45 ч. и 12.00 ч. Часовете за тръгване от Брезник са: 9.00 ч. и 14.00 ч. 

За линията Перник – Бегуновци, през Батановци, часовете на тръгване от 
Перник са: 8.00 ч.; 17.00 ч.; 18.30 ч. и 22.30 ч. Тръгване от Бегуновци: 9.10 ч. 

и 19.30 ч. 
в) Линията Перник – Долна Секирна – трети пакет. Минимален брой автобуси 

за обслужване: 2 основни автобуса плюс 1 резервен. 

Часовете на тръгване от Перник са: 7.35 ч.; 12.30 ч.; 14.20 ч.; 17.00 ч. и 19.20 
ч. Тръгване от Д. Секирна: 6.00 ч.; 9.40 ч./11.00 ч. неделни и празнични дни; 

15.30 ч.; 16.40 ч. и 18.50 ч. 
2. Срок на концесията: 10 години. 

3. Начална дата на концесията: датата на сключване на концесионния договор. 
4. Условия за осъществяване на концесията: 

4.1.  Утвърждават се следните критерии за оценка и класиране на кандидатите, 
на основание чл. 19 от Наредба № 2: 

4.1.1. Възрастов състав на автобусите, вкл. резервните, от датата на 
производство: 

- от 0 до 5 години;         
- от 5 до 10 години;       

- от 10 до 15 години;     
- от 15 до 20 години;     

-  над 20 години.            

4.1.2. Екологични качества на автобусите: 
- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІV ; 

- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІІІ ; 
- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІІ  ; 

      - оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO І   ; 
      - оборудвани с газ                                              ; 

      - всички други, отговарящи на изискванията 
 на БДС. 

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на сертификат на стандартите 
EURO от 1 до 4, издаден от фирмата – официален вносител на марката за 

страната. 
4.1.3. Сервизна база за поддържане и ремонт: 

- собствено база;                     
-  наета база;                            

- по договор за обслужване;   



Минималните изисквания за сервизна база включват: 

- наличие на затворено помещение, отговарящо на габаритите на предлаганите 
от кандидата автомобили; 

- наличие на канал и/или подемно устройство; 

- избор на уреди и инструменти – комплект ключове, гедоре, пневматичен 
пистолет за монтаж и демонтаж на гуми, компресор, зарядно устройство за 

акумулатори и помощни акумулатори за запалване; 
- мивка за топла и студена вода. 

4.1.4. Трудово правни отношения: 
- 100 % от персонала по трудов договор;         

- под 100 % от персонала по трудов договор;  
4.1.5. Кандидатът трябва да има: 

- медицински пункт във фирмата;         
- сключен договор с медицинско лице.  

4.1.6. Предлагани цени на превоза (не по-висока от установените към момента 
на обявяване на конкурса): 

- предложена най-ниска цена на билета за съответната линия по маршрутното 
разписание до краен пункт;  

- следващите посочени цени се оценяват, като пропорционално на посочената 

по-висока цена се намалява максималния брой точки. 
4.1.7. Срок за запазване на предложената цена – най-малко 3 месеца, считано 

от датата на възлагане на превозите: 
- над 6 месеца; 

- от 3 месеца до 6 месеца. 
4.1.8. Предложени социални облекчения за учащи, пенсионери и инвалиди 1-

ва и 2-ра група: 
- за 50 % намаление от цената на билета; 

- за 30 % намаление от цената на билета; 
- за 20 % намаление от цената на билета. 

4.1.9. Регистрация на кандидатите по ЗДДС: 
- кандидат, регистриран по ЗДДС; 

- кандидат без регистрация по ЗДДС. 
Удостоверява се от кандидата чрез представяне на удостоверение за 

регистрация по ЗДДС. 

4.1.10. Наличие на оборудване в превозните средства за превоз на 
трудноподвижни лица: 

- всяко оборудвано превозно средство получава; 
- всяко необорудвано превозно средства получава. 

Удостоверява се чрез протокола за технически преглед, издаден от Регионална 
дирекция „Автомобилна администрация” – Перник. 

4.2. Други условия: 
4.2.1. При осъществяване на концесията концедентът не дължи компенсация на 

концесионера за извършените от него разходи по смисъла на чл. 6 от Закона за 
концесиите, с изключение на превеждане на  компенсации от държавния 

бюджет за извършени безплатни и по намалени цени пътувания на определени 
категории пътници, по реда и при условията на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. 

за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния 

транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, 



издадена от министъра на финансите, както и превеждане на субсидии за 

превози на пътниците по нерентабилни автобусни линии в планински и други 
райони.  

4.2.2. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и 

получаване, запазване, респективно продължаване на действието на 
приложимите разрешителни са за сметка на концесионера. 

4.2.3. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи 
нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на 

изпълнение на договора за концесия. 
4.2.4. Да не преотстъпва   правата и задълженията, произтичащи от този 

договор на трети ФЛ / ЮЛ. 
4.2.5. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение 

на задълженията си при настъпване на форсмажорни събития. 
4.2.6. Страна по сключения концесионен договор, която е засегната от 

форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок, след като бъде установено 
форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи 

доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и 
оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата 

страна дава последващи известия за начина по който и степента в която е 

спряно изпълнението на задълженията й.  
4.2.7. Концедентът и концесионерът не носят отговорност към другата страна, 

по сключения концесионен договор, за вреди, които са последици от 
форсмажорни събития. 

5. Основни права и задължения по концесионния договор 
5.1. Основни права и задължения на концедента 

5.1.1. Има право да получава пълно, точно и качествено изпълнение по 
договора. 

5.1.2.   Има право да определя и възлага за изпълнение   транспортната задача 
на изпълнителя,  изразяващо се в : 

а/  утвърдени  транспортни  схеми   и  отправни  автогари  (транспортно 
обслужващи обекти или крайни спирки); 

б/ дължина на линията; 
в/ брой автобуси за обслужване на линиите, вкл. резервните; 

г/ време за обслужване; 

 д/ график за движение (маршрутни разписания). 
5.1.2. Има право да актуализира при необходимост и предлага за утвърждаване 

оптимизация на транспортната схема с цел по-добро обслужване на 
населението в условията на лоялна конкуренция. 

5.1.3. Концедентът има право да контролира, оценява и санкционира чрез свои 
служители или определени от него за целта други лица концесионера при 

изпълнение на възложените превози. 
5.1.4. Възложителят е длъжен да осигури на изпълнителя необходимата 

информация за изпълнението на транспортната услуга, както и да не 
възпрепятства неговата работа. 

 5.1.5. Превежда компенсации от Държавния бюджет за извършени безплатни и 
по намалени цени пътувания на определени категории пътници, по реда и при 

условията на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за 
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в 



нормативни актове за определени категории пътници, издадена от министъра 

на финансите. 
5.1.6. Превежда субсидии за превози на пътниците по нерентабилни автобусни 

линии в планински и други райони.  

5.2. Основни права и задължения на концесионера 
              5.2.1. Да бъде своевременно уведомяван за извършените от 

възложителя 
промени в организацията на движението. 

             5.2.2. Да получава нужното съдействие от възложителя за 
изпълнението на 

работата, изразяващо се в осигуряването на условия, които не възпрепятстват 
превозите. 

              5.2.3.Да променя предложената в офертата цена на превозите при 
промяна 

на  СРЗ  или  цената     на  горивата  с  повече от  10  %  след  съгласуване с 
Възложителя, след изтичане на 6-месечен срок, съгласно поетите от кандидата 

ангажименти в направеното предложение за участие в конкурса, считано от 
датата на сключване на договора. 

5.2.4. Да извършва превозите  от свое име, за своя сметка и на своя 

отговорност,   в  съответствие  с  изискванията   на  Закона  за  автомобилните 
превози, Закона за движение по пътищата,  подзаконовите нормативни актове, 

издадени  въз основа  на тях,  както и  постигнатите    договорености с този 
договор. 

5.2.5. Да спазва  утвърдените с транспортните схеми маршрути, разписания 
и спирки по възложените му за обслужване линии. 

5.2.6. Да не извършва едностранни промени в организацията  на превозите, 
без предварително съгласуване с: възложителя. 

5.2.7. Да осигури възможност на възложителя да проверява изпълнението на 
работата му. 

5.2.8. Да изпълнява дадените му от възложителя указания, освен ако тези 
указания нарушават оперативната  му самостоятелност или  излизат извън 

рамките на предмета на договора. 
 5.2.9. Да   извършва   превозите   с   грижата   на   добър   превозвач   и   в 

съответствие с добрите нрави; 

5.2.10. Да има сключени договори с правоспособни водачи и друг персонал за 
осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на наличните автобуси при 

изпълнение предмета на договора.  
5.2.11. Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената 

максимална продължителност на работния ден (смяна), между дневната и 
между седмичната почивка съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране 
на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния 

транспорт, за изменение на Регламенти(ЕИО) №3821/85 и(ЕО) №2135/98 на 
Съвета и за отмяна на Регламент(ЕИО) №3820/85 на Съвета и Закона за 

автомобилните превози; 
5.2.12. При настъпване на промяна в организацията на превозите 

(съгласувана с възложителя), да уведоми по подходящ начин населението; 
5.2.13. Да предостави следните социални облекчения: 

а) Намаление от цената на абонаментна карта за ученици - 45.0 %; 



б) Намаление от цената на абонаментна карта за пенсионери-30.5 %. 

(съгласно поетите от кандидата ангажименти в направеното предложение за 
участие в концесията) 

5.2.14. Да поддържа всички автобуси в изправно техническо състояние, 

окомплектовани с всички необходими и задължителни документи, резервни 
части и др. 

5.2.15.  Да не преотстъпва   правата и задълженията, произтичащи от този 
договор на трети физически или юридически лица. 

5.2.16. Да поддържа чистота в автобусите, съгласно санитарно хигиенните 
изисквания и ползва отоплителна инсталация през зимния период при спадане 

на температурата в салона под 18° . 
5.2.17. Да оборудва автобуса с необходимите табели с маршрута, съгласно 

Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС. 
5.2.17. Да издава билети в момента на качването на пътниците в автобуса от 

автоспирките. 
5.2.18. Да уведомява възложителя незабавно за всички възникнали пречки за 

изпълнение предмета на договора. 
5.2.19. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от контролните органи 

да предоставя справки и информация. 

5.2.20. Изпълнителят няма право да заменя автобусите, с които е спечелил 
конкурса без това да е изрично писмено съгласувано с Възложителя и след 

направен технически оглед от комисия на Възложителя и само, ако заменяните 
МПС са от същата или по-горна категория. 

5.2.21. Безплатно да извозва ветераните от войните в границите на областта 
на основание чл.11,ал.З от Правилника за прилагане на Закона за ветераните 

от 
войните. 

5.2.22. Да изпълнява превоза с автобусите, с които е участвал в процедурата и 
предвидените резервни или с други такива, притежаващи изискуемите с 

документацията за участие категория и клас, като при настъпване на промени е 
длъжен да уведоми в 14- дневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, налагащи 

промяната на автобусите и представи копия на регистрационния талон, 
удостоверение за техническа изправност, застрахователни полици „Гражданска 

отговорност” и „Злополука на пътниците” на превозните средства по сключени 

задължителни застраховки на ППС, протокол от извършен периодичен преглед 
за техническата изправност на ППС, карта за допълнителни проверки на 

превозни средства за превоз на пътници, удостоверение за обществен превоз 
на пътници, издадено за новото превозно средство, с което ще се осъществява 

превоза.  
5.2.23. Да поддържа екологичните и техническите качества на автобуса за 

целия срок на договора, като при възникване на технически или друг проблем 
своевременно осигурява резервно превозно средство за извършване на 

транспортната услуга.  
6. Критерии за комплексна оценка на офертите.  

Редът за класиране на кандидатите е по максимален брой точки в низходящ 
ред. Оценката е точкова. Класирането на офертите на кандидатите се извършва 

на база на общия брой точки. На първо място се класира кандидатът получил 
най-много точки. При равен брой точки, се класира кандидатът, получил по-

голям сбор от точки по критерия предложени социални облекчения. При 



повторно равенство, предимство има кандидатът получил повече точки по 

критерия за срок на запазване на предложената цена. 
Утвърждават се следните критерии и начин на оценка и класиране на 

кандидатите, на основание чл. 19 от Наредба № 2: 

6.1. Възрастов състав на автобусите, вкл. резервните, от датата на 
производство: 

- от 0 до 5 години        – 10 т. на автобус; 
- от 5 до 10 години      –   8 т. на автобус;  

- от 10 до 15 години    –   7 т. на автобус; 
- от 15 до 20 години    –   5 т. на автобус; 

-  над 20 години           –   0 т. на автобус. 
6.2. Екологични качества на автобусите: 

- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІV – 10 т. на автобус; 
- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІІІ –   9 т. на автобус; 

- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІІ  –   8 т. на автобус; 
      - оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO І   –   6 т. на автобус; 

      - оборудвани с газ                                              –   6 т. на автобус; 
      - всички други, отговарящи на изискванията 

 на БДС                                                                     –   5 т. на автобус. 

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на сертификат на стандартите 
EURO от 1 до 4, издаден от фирмата – официален вносител на марката за 

страната. 
6.3. Сервизна база за поддържане и ремонт: 

- собствено база                    – 10 т.; 
-  наета база                           –  8 т.; 

- по договор за обслужване  –   6 т.  
Минималните изисквания за сервизна база включват: 

- наличие на затворено помещение, отговарящо на габаритите на предлаганите 
от кандидата автомобили; 

- наличие на канал и/или подемно устройство; 
- избор на уреди и инструменти – комплект ключове, гедоре, пневматичен 

пистолет за монтаж и демонтаж на гуми, компресор, зарядно устройство за 
акумулатори и помощни акумулатори за запалване; 

- мивка за топла и студена вода. 

6.4. Трудово правни отношения: 
- 100 % от персонала по трудов договор        – 10 т.; 

- под 100 % от персонала по трудов договор –    0 т. 
6.5. Кандидатът трябва да има: 

- медицински пункт във фирмата        – 10 т.; 
- сключен договор с медицинско лице –  8 т. 

6.6. Предлагани цени на превоза (не по-висока от установените към момента 
на обявяване на конкурса): 

- предложена най-ниска цена на билета за съответната линия по маршрутното 
разписание до краен пункт – 15 т. 

- следващите посочени цени се оценяват, като пропорционално на посочената 
по-висока цена се намалява максималния брой точки. 

6.7. Срок за запазване на предложената цена – най-малко 3 месеца, считано от 
датата на възлагане на превозите: 

- над 6 месеца                 –  10 т. 



- от 3 месеца до 6 месеца –  5 т. 

6.8. Предложени социални облекчения за учащи, пенсионери и инвалиди 1-ва 
и 2-ра група: 

- за 50 % намаление от цената на билета – 5 т.; 

- за 30 % намаление от цената на билета – 4 т.; 
- за 20 % намаление от цената на билета – 2 т.. 

6.9. Регистрация на кандидатите по ЗДДС: 
- кандидат, регистриран по ЗДДС     – 5 т.; 

- кандидат без регистрация по ЗДДС – 0 т. 
Удостоверява се от кандидата чрез представяне на удостоверение за 

регистрация по ЗДДС. 
6.10. Наличие на оборудване в превозните средства за превоз на 

трудноподвижни лица: 
- всяко оборудвано превозно средство получава 6 т.; 

- всяко необорудвано превозно средства получава 0 т. 
Удостоверява се чрез протокола за технически преглед, издаден от Регионална 

дирекция „Автомобилна администрация” – Перник. 
7. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия 

Участниците заплащат цена за закупуване на  документите за участие в размер 
на 60 лв.  с ДДС. 

8. Утвърждава проекта на договора.  
9. Определя комисия за провеждане на концесия в следния състав: 

Председател – зам. кмет на Община Брезник  
и членове:     - трима представители от Общината, от които един юрист; 

     - един представител от Общинския съвет; 
                      - представител на КАТ – Пътна полиция; 

                      - представител на Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация” – Перник;  

                      - представител на браншов съюз в областта на автомобилния 
транспорт. 

 ІІ. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на 
процедурата, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.             

              

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 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. 
 

 
С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   802 
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общинският 
съвет Брезник:  



На основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА 

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ПУП – план за застрояване на ПИ № 010027 по 
КВС на с. Завала ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, 

ФУРАЖНА КУХНЯ ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БЕЗ ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ при условията на чл. 11, ал. 2 и 
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19 от 25- 10- 2012 г. 

На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП – 
план за застрояване на ПИ №  010027, целият с площ  16898 м2 по КВС на с. 

Завала, общ. Брезник ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА 
ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БЕЗ 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ при условията на 
чл. 11, ал. 2 и чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19 от 25- 10- 2012 г. на ПИ № 

010027 по КВС на с. Завала.. 
  

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане и за 
сметка на заинтересованите лица. 

 
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба 

на имот в с.Ноевци, утвърждаване на оценка и обявяване на търг за продажба. 

 
 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе  
Р Е Ш Е Н И Е   №  803 

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

2 от ЗОС, чл.  20, ал. 1 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:  
 

1. Дава съгласието си за продажба на Незастроен имот без планоснимачен 
номер, участващ в парцел, отреден за жилищно строителство УПИ ХХХІІ-17 в 

кв. 9 по РП на с. Ноевци, с площ 86 кв. м. 
2. Утвърждава пазарната оценка на имота, в размер на 454.94 лв. (5.29 лв. за 1 

кв. м). 
3. Посочения имот да бъде продаден на търг с явно наддаване. 

4. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

            …………………………………………………………………………. 
          

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за определяне 
на предназначението на придобит недвижим имот. 

 
 Поименно гласуване.  

 С 12гласа „за” Обс взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  804 

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

Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд,  
Общинският съвет Брезник: 

 
1. Дава съгласието си, иззетия със заповед № 858 от 15.07.2015 г. апартамент 

№ 10, с идентификатор 06286.501.1451.1.30, намиращ се в жилищната сграда 



на ул. „Д-р Йордан Стефанов” бл. 5, вх. „Б”, ет. 3 - гр. Брезник, да бъде 

причислен към общинския жилищен фонд и да се състави акт за частна 
общинска собственост. 

2. Посочения апартамент на основание чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд да бъде с 
предназначение за резервно жилище. 

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме мерки по отремонтиране 
на апартамента за привеждането му в състояние, годен за обитаване.  

 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

поземлен имот в с.Ноевци. 
 

 Поименно гласуване.  
 С 12гласа „за” Обс взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  805 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от 
НРПУРОИ и решение № 752/30.06.2015 г., Общинският съвет Брезник  

Утвърждава  пазарната оценка на поземлен имот, част от незастроен терен „За 

автогара и битов комбинат”, кв. 22 по РП на с. Ноевци, участващ в проектен 
УПИ І-79, с площ от 278 кв.м (АОС № 4352/18.05.2015 г.) –  на стойност 

2024.40 лв. (7.34 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС. 
         

 
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно решение за обявяване на 

явен търг за отдаване под наем на обекти  - общинска собственост. 
 

 Поименно гласуване.  
 С 12гласа „за” Обс взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  806 
 

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. Терен за павилион – петно № 4а, попадащ в УПИ ІІ – „За озеленяване” в кв. 
58 А , гр. Брезник, кадастрален № 06286.501.1524 по КК и КР, за поставяне на 

павилион аз търговска дейност. Месечен наем 112.80 лв., облагаеми с ДДС. 
2. Помещение с площ 15 кв. м., намиращо се в сградата, построена в двора на 

ветеринарната лечебница с идентификатор 06286.501.761.2. Предмет на 
дейност: стругарски услуги. Месечна наемна цена 18 лв., облагаема с ДДС.  

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване; 
ІІІ. Определя комисия в състав: 

       …………………………………………………………………………. 
       ІІІ.  Помещението да се добави в Програмата за управление и 

разпореждане  с имоти общинска собственост на Община Брезник за 2015 г. 
        ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по 

отдаване под наем и сключване на договор.  



СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 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. 

С 12 гласа „ЗА" ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е     №  807 
/отменено с решение № 876 от 16.10.2015 г./ 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 и 
чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет Брезник: 
1. Разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект,, Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев" гр. 
Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен", гр. Брезник, започваща от 
края на ул. „Иван Тимофеев" в чертите на гр. Брезник - от ОТ 262, кв. 101 и 
преминаваща през: 
ПИ № 06286.12.44, земеделска земя - полски път, общ. собственост; 
ПИ № 06286.12.37, земеделска земя - полски път, общ. собственост; 
ПИ № 06286.12.36, земеделска земя - полски път, общ. собственост; 
ПИ № 06286.12.34, земеделска земя - полски път, общ. собственост; 
ПИ № 06286.12.39, земеделска земя - полски път, общ. собственост; 
ПИ № 06286.103.5, земеделска земя - полски път, общ. собственост; 
ПИ № 06286/ 103.4, земеделска земя - полски път, общ. собственост; 
ПИ № 06286.103.1, горска територия, държавна, частна собственост; 
ПИ № 06286.103.8, горска територия, общинска частна собственост. 
По КККР на гр. Брезник, съдържащ ПУП - парцеларен план и инвестиционен 

проект за оптична кабелна риния. 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за обект: „ „Оптична кабелна линия" от ул. „Иван 
Тимофеев" гр. Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен", гр. Брезник, 
съдържащ ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут и 
инвестиционен проект. 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на концесионер 
на язовир "Кошарево". 

Поименно гласуване. С 
12 гласа „за" ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е     №    808 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона местното самоопределение и 
местната администрация , във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за 
концесиите, доклада и протокола на комисията по провеждане на 
процедурата, съгласно решение № 705/30.04.2015 год.,  след самостоятелна 
преценка на изложените в тях факти и обстоятелства и съгласуване на проекта 



за доклад и проекта на решение по реда на чл. 16 от Правилника за 

приложение на Закона за концесиите, Общинският съвет Брезник: 
 

1. Определя за концесионер на язовир „Кошарево” (АОС № 518/19.10.2009 

год.), с. Кошарево, община Брезник: 
Донко Драгомиров Рангелов, ЕНГ 8108083782, с адрес в с. Кошарево 2390, 

община Брезник, област Перник, с предложение за концесионно плащане – 500 
лв., без ДДС; инвестиции 33500 лв. за целия срок на договора и назначена 

работна ръка – 2 бр. 
2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички 

предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в 
сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен. 

3. Концесионерът да не осъществява стопанските дейности по т. 3 от Решение 
№ 705, взето с Протокол № 4/30.04.2015 г. на Общински съвет Брезник, преди 

да приведе язовирната стена и съоръженията към нея в изправно техническо 
състояние, съгласно чл. 46 от Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и 

реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и 
съоръженията към тях. 

4. В договора за концесия в „Задължения на концесионера” да се включи 

препоръката от Областна администрация – Перник, съгласно заповед ОМП-
7/17.06.2015 г. на Областния управител, за следното: да се поддържа язовира 

постоянно празен, докато се прецени необходимостта му от експлоатация; да 
премахне храстовидната и дървесна растителност по короната и откосите; да 

възстанови проходимостта на преливника и бързотока. 
5. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за концесия в срок до 30 

дни след влизане на настоящето решение в сила, съгласно точка 2. 
 

 
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки на 

имоти по решение № 783/30.06.2015г. 
 

 
 Поименно  гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  809 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от 
НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 
І. Утвърждава  пазарните оценки на:                                                      

1. Поземлен имот № 000276 в землището на с. Арзан с начин на трайно 
ползване „Учебно-тренировъчен терен”, с площ от 14.801 дка на стойност 1548 

лв. (105 лв. на декар). Сумата не се облага с ДДС. 
2. Поземлен имот № 000289 в землището на с. Гоз, с начин на трайно ползване  

„Учебно-тренировъчен терен”, с площ 7.320 дка на стойност 766 лв. (109 лв. на 
декар). Сумата не се облага с ДДС. 

ІІ. За продажбата на втория имот да се проведе търг с явно наддаване от 
комисия в състав: 

………………………………………………………………………… 



 

 
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за 

разпореждане с имоти, утвърждаване на пазарните им оценки и насрочване на 

явен търг. 
 

 Поименно гласуване 
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  810 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 
1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.1, чл. 22, чл. 29 и чл. 33 от НРПУРОИ, 

Общинският съвет гр. Брезник:  
1. Дава съгласието си да се извърши разпореждане с частни общински имоти, 

както следва: 
а) продажба на Незастроен поземлен имот за жилищни нужди с идентификатор 

06286.501.645 по КК и КР на гр. Брезник, кв. 103, ул. „Иглика” № 29 по РП, 
площ – 1002 кв.м (АОС № 3792/09.10.2014 г.); 

б) учредяване право на строеж върху Поземлен имот с идентификатор 

06286.501.1917 по КК и КР на гр. Брезник, представляващ незастроен имот, ул. 
„Цвета Лумбарова”, кв. 60 по РП на гр. Брезник, площ – 244 кв. м.(АОС № 

4534/21.07.2015 г.). 
в) учредяване отстъпено право на строеж върху Терен с идентификатор 

06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник, попадащ в УПИ ІІІ „За обществено 
жилищно строителство, озеленяване и магазини”, кв. 12 по РП на гр. Брезник 

(АОС  № 1185/04.04.2012 г.) за гаражи № 23 и № 24, всеки с площ от 21.125 
кв. м  всеки. 

г) земеделска земя с № 059045 в землището на с. Конска, нива, V категория, с 
площ 0.073 дка. 

2. Утвърждава пазарните оценки за горните имоти, както следа: 
 

а) за продажба на Незастроен поземлен имот за жилищни нужди с 
идентификатор 06286.501.645 по КК и КР на гр. Брезник, кв. 103, ул. „Иглика” 

№ 29 по РП, площ – 1002 кв.м (АОС № 3792/09.10.2014 г.) – 12201.35 лв. или 

12.18 лв. на 1 кв. м. Сумата не се облага с ДДС; 
б) за учредяване право на строеж върху Поземлен имот с идентификатор 

06286.501.1917 по КК и КР на гр. Брезник, представляващ незастроен имот, ул. 
„Цвета Лумбарова”, кв. 60 по РП на гр. Брезник, площ – 244 кв. м. (АОС № 

4534/21.07.2015 г.) – 25.65 лв. върху 1 кв. м., като общата сума ще се 
определи в зависимост от площта на гаража/те. Сумата не се облага с ДДС; 

в) за учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 
06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник, попадащ в УПИ ІІІ „За обществено 

жилищно строителство, озеленяване и магазини”, кв. 12 по РП на гр. Брезник  
(АОС  № 1185/04.04.2012 г.) за гаражи № 23 и № 24, с площ от 21.125 кв. м 

всеки – по 456.30 лв. поотделно, облагаеми с ДДС; 
г) за земеделска земя с № 059045 в землището на с. Конска, нива, V-та 

категория, с площ 0.073 дка – 64.00 лв. Сумата не се облага с ДДС. 
3. Разпореждане на имотите да стане чрез търг с явно наддаване. 



4. Допълва горните имоти в Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост в Община Брезник за 2015 г. 
5. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

 …………………………………………………………… 

 
 

 
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Утвърждаване на оценка за продажба на 

семечистачна машина 
 

 Поименно гласуване.  
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  811 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от 
НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 
1. Утвърждава пазарната оценка на:                                                      

Семечистачна машина марка “PRTKUS”, модел „К53/1” на цена 2750 лв. Сумата 

се облага с ДДС. 
2. За машината да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:  

        ………………………………………………………………… 
 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 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. 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   812 
 

 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. № 5800-189/11.08.2015г от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на 

Димитър Йордан Асенови Модеви,  както следва: 
Имот с № 039031 нива , пета категория с площ от 8.510 дка, местност „Скачък", 

образуван от имот с № 039010, частна собственост на Община Брезник;  
 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци,  с цел възстановяането й 
на бившите собственици -Евтика Янкова 

 
             Поименно гласуване. 

             С 12 гласа „за” ОбС взе 



Р Е Ш Е Н И Е   №  813 

 
 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. № 5800-187/11.08.2015г от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Ефтика 

Янкова,  както следва: 
Имот с № 036008,  естествена ливада , девета категория с площ от 16.450 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. 
 

 
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци,  с цел възстановяането й на 

бившите собственици -Анастас Витанов Живков 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  814 
 

 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. № 5800-190/11.08.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Анастас 

Витанов Живков ,  както следва: 
Имот с № 078060, естествена ливада , девета категория с площ от 3.020 дка, 

местност „Стралчевица", образуван от имот с № 078043, частна собственост на 

Община Брезник;  
Имот с № 078061, естествена ливада , девета категория с площ от 3.799 дка, 

местност „Стралчевица", образуван от имот с № 078043, частна собственост на 
Община Брезник;  

 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци,  с цел възстановяането й на 

бившите собственици -Данаил Евтимов Костов 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  815 



  

 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. № 5800-184/11.08.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Данаил 

Евтимов Костов ,  както следва: 
Имот с № 076039, нива , девета категория с площ от 2.551 дка, местност 

„Градище", образуван от имот с № 076028, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 075057, нива, девета категория с площ от 2.658 дка, местност 
„Пометач", образуван от имот с № 075024, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 065070, нива, пета категория с площ от 1.688 дка, местност „Явор", 

образуван от имот с № 065069, частна собственост на Община Брезник;  
Имот с № 076040, естествена ливада, девета категория с площ от 2.560 дка, 

местност „Градище", образуван от имот с № 076028, частна собственост на 
Община Брезник;  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци,  с цел възстановяането й 
на бившите собственици -Марко Николов Дойчинов 

 
            Поименно гласуване.  

             С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  816 

 
 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. № 5800-128/09.06.2015г  от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

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

граници в землището на  с. Слаковци, община Брезник, собственост на Марко 
Николов Дойчинов,  както следва: 

Имот с № 034011, нива , пета категория с площ от 1.182 дка, местност 
„Вадата", образуван от имот с № 034004, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 052045, нива,пета категория с площ от 1.254 дка, местност 

„Пометач", образуван от имот с № 052018, частна собственост на Община 
Брезник; 

Имот с № 057035, нива , седма категория с площ от 2.609 дка, местност 
„Умище", образуван от имот с № 057010, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 056027, нива , седма категория с площ от 2.800 дка, местност 

„Кръст", образуван от имот с № 056017, частна собственост на Община Брезник 
;  



Имот с № 058028, нива , седма категория с площ от 3.432 дка, местност 

„Герен", образуван от имот с № 058011, частна собственост на Община Брезник 
;  

Имот с № 057037, нива , седма категория с площ от 1.461 дка, местност 

„Герен", образуван от имот с № 057015, частна собственост на Община Брезник 
;  

Имот с № 059024, нива , седма категория с площ от 1.326 дка, местност 
„Групчовица", образуван от имот с № 059008, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 059026, нива , седма категория с площ от 4.977 дка, местност „Стара 

ливада", образуван от имот с № 059022, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 059025, нива , седма категория с площ от 4.692 дка, местност „Стара 
ливада", образуван от имот с № 059022, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 057036, нива , седма категория с площ от 1.273 дка, местност „Стара 

ливада", образуван от имот с № 057016, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 036021, нива , пета категория с площ от 2.718 дка, местност 

„Групчовица", образуван от имот с № 036003, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 019079, нива , седма категория с площ от 1.658 дка, местност 
„Вадата", образуван от имот с № 019068, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 041021, нива , пета категория с площ от 0.802дка, местност 

„Антанасовото", образуван от имот с № 041009, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 019088, нива , седма категория с площ от 1.162 дка, местност 
„Вадата", образуван от имот с № 019009, частна собственост на Община 

Брезник 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици -Стоил Алексов Пейчев 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  817 
 

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. № 5800-164/06.07.2015г. от ОСЗ гр. Брезник, 

Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 

граници в землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Стоил 
Алексов Пейчев,  както следва: 



Имот с № 070037, нива , девета категория с площ от 1.457 дка, местност 

„Братин дол", образуван от имот с № 070021, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 501113, нива, девета категория с площ от 2.032 дка, местност 

„Раловец", образуван от имот с № 501071, частна собственост на Община 
Брезник; 

Имот с № 046042, нива , девета категория с площ от 2.971 дка, местност 
„Гробища", образуван от имот с № 046001, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 033054, нива , девета категория с площ от 3.866 дка, местност 

„Ягнило", образуван от имот с № 033019, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 027124, нива , девета категория с площ от 2.163 дка, местност 
„Челевица", образуван от имот с № 027043, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 031006, нива , девета категория с площ от 3.538 дка, местност 

„Крива ливада", образуван от имот с № 031002, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 032085, нива , девета категория с площ от 1.338 дка, местност 

„Дълга ливада", образуван от имот с № 032007, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 032084, нива , девета категория с площ от 1.089 дка, местност 
„Равни рид", образуван от имот с № 032007, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 064074, нива , девета категория с площ от 3.598 дка, местност 

„Осое", образуван от имот с № 064035, частна собственост на Община Брезник 
;  

Имот с № 064075, нива , девета категория с площ от 3.296 дка, местност 
„Осое", образуван от имот с № 064035, частна собственост на Община Брезник 

;  
Имот с № 048108, нива , девета категория с площ от 1.651 дка, местност 

„Падина", образуван от имот с № 048010, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 046044, нива , девета категория с площ от 3.157дка, местност 

„Прекоп", образуван от имот с № 046006, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 046045, нива , девета категория с площ от 2.791дка, местност 
„Прекоп", образуван от имот с № 046007, частна собственост на Община 

Брезник ;  
 

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

 
 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици -Тома Генадиев Алексов 
 

            Поименно гласуване.  



             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  818 
 

 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. № 5800-188/11.08.2015г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Тома 

Генадиев Алексов,  както следва: 
Имот с № 027126, нива , девета категория с площ от 2.425 дка, местност 

„Челевица", образуван от имот с № 027011, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 033056, нива , девета категория с площ от 12.111 дка, местност 
„Широко поле", образуван от имот с № 033051, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 033057, нива , девета категория с площ от 11.390 дка, местност 

„Поята", образуван от имот с № 033051, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 046049, нива , девета категория с площ от 4.549 дка, местност 

„Прекоп", образуван от имот с № 046023, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 048106, нива , девета категория с площ от 1.602 дка, местност 
„Падина", образуван от имот с № 048103, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 048107, нива , девета категория с площ от 2.331 дка, местност 

„Падина", образуван от имот с № 048103, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 048110, нива , девета категория с площ от 0.433 дка, местност 
„Падина", образуван от имот с № 048059, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 048109, нива , девета категория с площ от 0.477 дка, местност 

„Падина", образуван от имот с № 048058, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 048111, нива , девета категория с площ от 0.309 дка, местност 

„Падина", образуван от имот с № 048060, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 048112, нива , девета категория с площ от 0.837 дка, местност 
„Падина", образуван от имот с № 048098, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 501114, нива , девета категория с площ от 3.753 дка, местност 

„Падина", образуван от имот с № 501070, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 064078, нива , девета категория с площ от 2.001 дка, местност 
„Дълга ливада", образуван от имот с № 064053, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 064077, нива , девета категория с площ от 3.342 дка, местност 

„Крива ливада", образуван от имот с № 064067, частна собственост на Община 
Брезник;  



Имот с № 064076, нива , девета категория с площ от 5.077 дка, местност 

„Постолово", образуван от имот с № 064064, частна собственост на Община 
Брезник;  

 

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

 
 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гоз,  с цел възстановяането й на 

бившите собственици -Огнян Славов Томанов 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  819 
 

 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. № 5800-185/11.08.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Гоз, община Брезник, собственост на Огнян Славов 

Томанов,  както следва: 
Имот с № 001087, нива , осма категория с площ от 0.298 дка, местност „Лука", 

образуван от имот с № 001028, частна собственост на Община Брезник;  
Имот с № 001088, нива , осма категория с площ от 0.998 дка, местност „Лука", 

образуван от имот с № 001028, частна собственост на Община Брезник;  
Имот с № 001090, нива, девета категория с площ от 1.247 дка, местност 

„Товарина ливада", образуван от имот с № 001071, частна собственост на 
Община Брезник;  

Имот с № 001089, нива , четвърта категория с площ от 1.507 дка, местност 
„Товарина ливада", образуван от имот с № 001044, частна собственост на 

Община Брезник;  
Имот с № 004057, нива , пета категория с площ от 0.298 дка, местност „Стара 

поята", образуван от имот с № 004043, частна собственост на Община Брезник;  

Имот с № 004058, нива , пета категория с площ от 2.990 дка, местност „Прейн 
рид", образуван от имот с № 004043, частна собственост на Община Брезник;  

Имот с № 007090, нива , девета категория с площ от 2.477 дка, местност 
„Войнел", образуван от имот с № 007054, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 018108, пасище мера , девета категория с площ от 2.882 дка, 

местност „Пладненица", образуван от имот с № 018051, частна собственост на 
Община Брезник;  

Имот с № 018109, нива, осма категория с площ от 5.149 дка, местност „Турска 
нива", образуван от имот с № 018095, частна собственост на Община Брезник;  

Имот с № 018110, естествена ливада , девета категория с площ от 3.043 дка, 
местност „Долна Пейна ливада", образуван от имот с № 018050, частна 

собственост на Община Брезник;  



Имот с № 018112, нива, девета категория с площ от 1.683 дка, местност 

„Буйнец", образуван от имот с № 018056, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 021025, пасище мера , девета категория с площ от 2.845 дка, 

местност „Софийски път", образуван от имот с № 021003, частна собственост на 
Община Брезник; 

Имот с № 001091, нива , девета категория с площ от 0.828 дка, местност 
„Данчулица", образуван от имот с № 001034, частна собственост на Община 

Брезник. 
 

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

 
 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска 
земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяането й на бившите 

собственици - Христо Миленков Митов. 
 

            Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  820 
 

 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. № 5800-159/02.07.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 

граници в землището на  с. Гоз, община Брезник, собственост на Христо 
Миленков Митов,  както следва: 

Имот с № 001080, нива, девета категория с площ от 4.280 дка, местност 
„Чегаревъц", образуван от имот с № 001067, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 001081, естествена ливада, девета категория с площ от 2.245 дка, 

местност „Чегаревъц", образуван от имот с № 001001, частна собственост на 

Община Брезник; 
Имот с № 015021, нива, девета категория с площ от 3.561 дка, местност 

„Радош", образуван от имот с № 015010, частна собственост на  Община 
Брезник ;  

Имот с № 018097, нива, девета категория с площ от 2.770 дка, местност 
„Ковил", образуван от имот с № 018033, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 018099, нива, девета категория с площ от 1.897 дка, местност 

„Цървеня", образуван от имот с № 018057, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 018100, нива , осма категория с площ от 3.669 дка, местност 
„Цървеня", образуван от имот с № 018095, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 018101, нива , девета категория с площ от 3.197 дка, местност 

„Връх", образуван от имот с № 018054, частна собственост на Община Брезник;  



2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава  с цел възстановяането й на 

бившите собственици - Първан Симов Йонев. 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  821 
 

 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, Общинският съвет Брезник: 
    1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални 

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

Имот с № 057063, нива , пета категория с площ от 3.441 дка, местност 

„Буряков рид", образуван от имот с № 057056, частна собственост на Община 
Брезник;  

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

 
 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 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. 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  822 
 

 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. № 5800-129/09.06.2015г.от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 
1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални 

граници в землището на  с. Брезнишки извор, община Брезник, собственост на 
Драгомир Верчов Маринков,  както следва: 

Имот с № 007159, нива , девета категория с площ от 1.298 дка, местност „Дол", 
образуван от имот с № 007152, частна собственост на Община Брезник;  

      
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 



ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци,  с цел възстановяането й 
на бившите собственици - Роска Десова Кудева. 

 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  823 
 

 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. № 5800-158/02.07.2015г.от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Роска 

Десова Кудева,  както следва: 
Имот с № 039027, нива , пета категория с площ от 5.803 дка, местност 

„Скачък", образуван от имот с № 039024, частна собственост на Община 
Брезник;  

      

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

 
 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКТА:  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. 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  824 
 

 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. № 5800-149/30.06.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Гоз, община Брезник, собственост на Григор 

В.Иванчев Даринка Цв.Марков,  както следва: 
Имот с № 004056, нива , шеста категория с площ от 2.086 дка, местност 

„Падина", образуван от имот с № 004024, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 004055, нива , шеста категория с площ от 0.721 дка, местност 
„Падина", образуван от имот с № 004023, частна собственост на Община 

Брезник; 
Имот с № 004054, нива , пета категория с площ от 3.348 дка, местност „Долна 

падина", образуван от имот с № 004042, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 004053, нива , пета категория с площ от 4.999 дка, местност 
„Ласкерица", образуван от имот с № 004010, частна собственост на Община 

Брезник; 



Имот с № 004052, нива , пета категория с площ от 2.143 дка, местност 

„Падина", образуван от имот с № 004049 частна собственост на Община 
Брезник; 

Имот с № 005034, пасище мера , девета категория с площ от 4.395 дка, 

местност „Добриловец", образуван от имот с № 005020, частна собственост на 
Община Брезник; 

Имот с № 026037, нива , девета категория с площ от 2.514 дка, местност 
„Дупке", образуван от имот с № 026025, частна собственост на Община 

Брезник; 
Имот с № 026036, естествена ливада , девета категория с площ от 1.520 дка, 

местност „Дупке", образуван от имот с № 026035, частна собственост на 
Община Брезник; 

Имот с № 004051, нива , пета категория с площ от 3.384 дка, местност 
„Падина", образуван от имот с № 004018 частна собственост на Община 

Брезник; 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци,  с цел възстановяането й на 

бившите собственици - Димитър Митрев Марков. 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  825 
 

 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. № 5800-162/06.07.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на Димитър 

Митрев Марков,  както следва: 

Имот с № 067005, нива , девета категория с площ от 6.179 дка, местност 
„Веиница", образуван от имот с № 067003, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 027013, пасище мера , десета категория с площ от 8.580 дка, 

местност „Алине падине", образуван от имот с № 027009, частна собственост на 
Община Брезник; 

 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци,  с цел 
възстановяането й на бившите собственици - Тодор Георгиев Янков. 

 



            Поименно гласуване.  

             С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  826 

  

 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. № 5800-150/30.06.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник,Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 

граници в землището на  с. Горни Романци, община Брезник, собственост на 
Тодор Георгиев Янков ,  както следва: 

Имот с № 060013, нива , девета категория с площ от 1.893 дка, местност „Под 
Йованица", образуван от имот с № 060005, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 060015, нива , девета категория с площ от 4.105 дка, местност 

„Божия глава", образуван от имот с № 060008, частна собственост на Община 
Брезник; 

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

 

 
ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица,  с цел възстановяането й 
на бившите собственици - Методи Алексов Донев. 

 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  827 
 

 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. № 5800-151/30.06.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални 

граници в землището на  с. Видрица, община Брезник, собственост на Методи 

Алексов Донев,  както следва: 
Имот с № 013053, нива , девета категория с площ от 2.012 дка, местност 

„Преславец", образуван от имот с № 013050, частна собственост на Община 
Брезник;  

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

 
ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци,  с цел възстановяането й на 
бившите собственици - Владимир Аначков Здравков. 

 
            Поименно гласуване. 

             С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  828 

 



 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. № 5800-132/09.06.2015г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

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

граници в землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на Владимир 
Аначков Здравков,  както следва: 

Имот с № 004038, нива , шеста категория с площ от 2.859 дка, местност 
„Краище", образуван от имот с № 004008, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 029054, нива , шеста категория с площ от 2.529 дка, местност 

„Ковачево ливаге", образуван от имот с № 029028, частна собственост на 
Община Брезник; 

Имот с № 004041, естествена ливада , шеста категория с площ от 2.958 дка, 
местност „Краище", образуван от имот с № 004021, частна собственост на 

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

съгласно Закона действия. 
 

 

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци,  с цел възстановяането й на 

бившите собственици -Методи Владимиров Аначков. 
 

 
            Поименно гласуване.  

             С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  829 

 
 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. № 5800-134/09.06.2015г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на Методи 

Владимиров Аначков,  както следва: 

Имот с № 029056, нива , шеста категория с площ от 4.271 дка, местност 
„Ковачево ливаге", образуван от имот с № 029028, частна собственост на 

Община Брезник;  
Имот с № 029055, нива , шеста категория с площ от 2.620 дка, местност 

„Ковачево ливаге", образуван от имот с № 029028, частна собственост на 
Община Брезник; 

Имот с № 004039, нива , шеста категория с площ от 1.856 дка, местност 
„Краище", образуван от имот с № 004008, частна собственост на Община 

Брезник. 
 

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

 
 

 



ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с.Гигинци,  с цел възстановяането й на бившите 
собственици -Филип Василев Филипов. 

 

              
  

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  830 
 

 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. № 5800-130/09.06.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални 

граници в землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на Филип 
Василев Филипов,  както следва: 

Имот с № 002042, ливада , шеста категория с площ от 3.925 дка, местност 
„Негулица", образуван от имот с № 002039, частна собственост на Община 

Брезник;  

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

 
 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици - Верка Владимирова Стоичкова 
 

  
            Поименно гласуване.  

             С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  831 

  
 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. № 5800-165/06.07.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални 

граници в землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Верка 
Владимирова Стоичкова,  както следва: 

Имот с № 048105, нива , девета категория с площ от 3.873 дка, местност 
„Лечера", образуван от имот с № 048103, частна собственост на Община 

Брезник;  
      

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

 
 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици - Йосиф Стоилков Шарков. 



 

  
            Поименно гласуване.  

             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  832 
 

 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. № 5800-131/09.06.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 

граници в землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Йосиф 
Стоилков Шарков,  както следва: 

Имот с № 022018, нива , пета категория с площ от 4.396 дка, местност 
„Прогон", образуван от имот с № 022010, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 029050, нива , седма категория с площ от 5.739 дка, местност 

„Умище", образуван от имот с № 029041, частна собственост на Община 
Брезник; 

Имот с № 029049, нива , седма категория с площ от 6.782 дка, местност 

„Умище", образуван от имот с № 029041, частна собственост на Община 
Брезник; 

Имот с № 051067, нива , шеста категория с площ от 2.258 дка, местност 
„Раске", образуван от имот с № 051023, частна собственост на Община 

Брезник; 
 

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

 
 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици - Десо Митов Кудев. 
 

            Поименно гласуване.  

             С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  833 

 
 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. № 5800-157/02.07.2015г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

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

граници в землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Десо 
Митов Кудев ,  както следва: 

Имот с № 039026, нива , пета категория с площ от 18.304 дка, местност 
„Скачък", образуван от имот с № 039024, частна собственост на Община 

Брезник;  



Имот с № 039028, нива , пета категория с площ от 7.328 дка, местност 

„Скачък", образуван от имот с № 039024, частна собственост на Община 
Брезник; 

 

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

 
 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци ,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици - Стоян Симов Стоянов. 
 

            Поименно гласуване. 
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е   №  834 

  
 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. № 5800-168/08.07.2015г. от ОСЗ гр. 

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

граници в землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на Стоян 
Симов Стоянов,  както следва: 

Имот с № 001015, нива, пета категория с площ от 4.665 дка, местност 
„Миндол", образуван от имот с № 001010, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 039105, нива шеста категория с площ от 4.129 дка, местност 

„Дълбока кория", образуван от имот с № 039073, частна собственост на 
Община Брезник; 

Имот с № 039104, нива шеста категория с площ от 2.316 дка, местност „Кория", 
образуван от имот с № 039073, частна собственост на  Община Брезник ;  

Имот с № 039106, нива, нива шеста категория с площ от 2.552 дка, местност 
„Равнище", образуван от имот с № 039070, частна собственост на Община 

Брезник ;  

Имот с № 039107, нива, шеста категория с площ от 2.658 дка, местност 
„Равнище ", образуван от имот с № 039069, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 044089, нива , шеста категория с площ от 3.605 дка, местност „Герин 

чукар", образуван от имот с № 044071, частна собственост на Община Брезник;  
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци ,  с цел възстановяането й 
на бившите собственици - Александър Тошев Митов. 

 
            Поименно гласуване.  

             С 12 гласа „за” ОбС взе 



Р Е Ш Е Н И Е   №  835 

 
 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. № 5800-133/09.06.2015г. 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 
Александър Тошев Митов,  както следва: 

Имот с № 060033, естествена ливада , шеста категория с площ от 0.566 дка, 
местност „Душин дол", образуван от имот с № 060017, частна собственост на 

Община Брезник;  
Имот с № 029048, нива, седма категория с площ от 1.070 дка, местност 

„Трънски дол", образуван от имот с № 029041, частна собственост на Община 
Брезник; 

Имот с № 029047, нива, седма категория с площ от 1.124 дка, местност 
„Пояке", образуван от имот с № 029041, частна собственост на  Община 

Брезник ;  
Имот с № 039025, нива, пета категория с площ от 0.943 дка, местност „Луке", 

образуван от имот с № 039022, частна собственост на Община Брезник ;  

Имот с № 022016, нива, пета категория с площ от 0.865 дка, местност „Лалина 
падина", образуван от имот с № 022002, частна собственост на Община 

Брезник ;  
Имот с № 050013, нива , шеста категория с площ от 0.819 дка, местност 

„Бранин дол", образуван от имот с № 050006, частна собственост на Община 
Брезник;  

 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Брусник ,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици - Величко Бонев Стоянов. 
 

    

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  836 
 

 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. № 5800-161/06.07.2015г. от ОСЗ гр. 

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

граници в землището на  с. Брусник, община Брезник, собственост на Величко 
Бонев Стоянов,  както следва: 

Имот с № 009009, нива , девета категория с площ от 9.139 дка, местност 
„Маковище", образуван от имот с № 009008, частна собственост на Община 

Брезник;  



Имот с № 006005, естествена ливада, девета категория с площ от 7.801 дка, 

местност „Копаница", образуван от имот с № 006004, частна собственост на 
Община Брезник; 

Имот с № 005028, естествена ливада, девета категория с площ от 6.975 дка, 

местност „Дойна ливада", образуван от имот с № 005017, частна собственост на 
Община Брезник ;  

Имот с № 005027, естествена ливада, девета категория с площ от 4.985 дка, 
местност „Ружина падина", образуван от имот с № 005008, частна собственост 

на Община Брезник ;  
Имот с № 005026, естествена ливада, девета категория с площ от 4.043 дка, 

местност „Ружина падина", образуван от имот с № 005008, частна собственост 
на Община Брезник ;  

Имот с № 004040, нива , девета категория с площ от 6.608 дка, местност 
„Гробища", образуван от имот с № 004030, частна собственост на Община 

Брезник;  
 

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

 

 
ЧЕТИРДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОФХ в землището на с.Садовик ,  с цел възстановяането й 
на бившите собственици - Костадин Миладинов Господинов. 

 
            Поименно гласуване.  

             С 12 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №  837 

 
 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. № 5800-163/06.07.2015г. 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 Костадин 

Миладинов Господинов,  както следва: 
Имот с № 058077, нива , девета категория с площ от 1.626 дка, местност 

„Сировище", образуван от имот с № 058010, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 060124, естествена ливада, седма категория с площ от 1.738 дка, 
местност „Реката", образуван от имот с № 060021, частна собственост на 

Община Брезник; 
Имот с № 066044, нива , девета категория с площ от 2.291 дка, местност 

„Сарай", образуван от имот с № 066018, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 076062, нива , девета категория с площ от 1.511 дка, местност 
„Въртоп", образуван от имот с № 076048, частна собственост на Община 

Брезник ;  



Имот с № 085037, нива , девета категория с площ от 1.702 дка, местност 

„Могила", образуван от имот с № 085022, частна собственост на Община 
Брезник ;  

 

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

 
 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци ,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици - Милчо Велков Тодоров. 
 

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  838 
 

 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. № 5800-160/06.07.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник: 

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

граници в землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на Милчо 
Велков Тодоров,  както следва: 

Имот с № 039102, нива , шеста категория с площ от 1.992 дка, местност 
„Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039073, частна собственост на 

Община Брезник;  
Имот с № 039103, нива , шеста категория с площ от 1.422 дка, местност 

„Наваднице", образуван от имот с № 039073, частна собственост на Община 
Брезник; 

Имот с № 044088, нива , шеста категория с площ от 4.425 дка, местност „ТКЗС", 
образуван от имот с № 044071, частна собственост на Община Брезник ;  

 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 

 
 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци,  с цел възстановяането й 

на бившите собственици - Иван Пенев Коков. 
  

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  839 
 

 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. № 5800-167/08.07.2015г. 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 Иван 
Пенев Коков,  както следва: 

Имот с № 053057, нива , пета категория с площ от 1.695 дка, местност 

„Могилски дол", образуван от имот с № 053015, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 040110, нива , седма категория с площ от 1.546 дка, местност 
„Дренова глава", образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община 

Брезник; 
Имот с № 053058, нива , пета категория с площ от 0.631 дка, местност 

„Могилски дол", образуван от имот с № 053015, частна собственост на Община 
Брезник ;  

 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
ПЕТДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с.Гоз,  с цел възстановяането й на бившите 

собственици - Велин Иванчев Стоилков. 
  

            Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  840 
 

 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. № 5800-152/30.06.2015г. от ОСЗ гр. 

Брезник: 
 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Гоз, община Брезник, собственост на Велин 

Иванчов Стоилков,  както следва: 
Имот с № 005033, пасище мера , девета категория с площ от 4.009 дка, 

местност „Добриловец", образуван от имот с № 005020, частна собственост на 

Община Брезник;  
Имот с № 005032, пасище мера , девета категория с площ от 2.872 дка, 

местност „Добриловец", образуван от имот с № 005020, частна собственост на 
Община Брезник; 

Имот с № 005035, пасище мера , девета категория с площ от 3.657 дка, 
местност „Дълбока падина", образуван от имот с № 005020, частна собственост 

на Община Брезник ;  
Имот с № 026038, естествена ливада , девета категория с площ от 3.869 дка, 

местност „Войнел", образуван от имот с № 026035, частна собственост на 
Община Брезник; 

 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 



ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Слаковци,  с цел възстановяането й 
на бившите собственици -Любомир Миланов Аначков 

 

             Поименно гласуване.  
             С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  841 
 

 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. № 5800-155/30.06.2015г. 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 
Любомир Миланов Аначков,  както следва: 

Имот с № 027107, нива, пета категория с площ от 7.567 дка, местност 
„Требеница", образуван от имот с № 027074, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 027108, нива, пета категория с площ от 1.593 дка, местност „Гузина", 

образуван от имот с № 027072, частна собственост на Община Брезник; 

Имот с № 033049, нива, пета категория с площ от 1.432 дка, местност 
„Пандурица", образуван от имот с № 033044, частна собственост на  Община 

Брезник ;  
Имот с № 033050, нива, пета категория с площ от 2.439 дка, местност 

„Пандурица", образуван от имот с № 033044, частна собственост на Община 
Брезник ;  

Имот с № 050101, нива, девета категория с площ от 2.582 дка, местност 
„Кръст", образуван от имот с № 050054, частна собственост на Община Брезник 

;  
Имот с № 050097, нива, девета категория с площ от 1.338 дка, местност 

„Селище", образуван от имот с № 050050, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 033048, нива , пета категория с площ от 4.120 дка, местност 
„Прогон", образуван от имот с № 033041, частна собственост на Община 

Брезник;  

Имот с № 058029, нива , седма категория с площ от 3.092 дка, местност 
„Пометач", образуван от имот с № 058027, частна собственост на Община 

Брезник;  
 

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

 
 

 ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Молба от Рени Стоилова Първанова за отпускане на 
финансова помощ. 

 
        Поименно гласуване.  

        С 9 гласа „за” ОбС взе           
Р Е Ш Е Н И Е   №  842 

 



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

 
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. на Рени Стоилова 

Първанова. 

Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 
Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура. 

 
 

ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на 
финансова помощ. 

 
        Поименно гласуване.  

        С 11 гласа „за” ОбС взе           
Р Е Ш Е Н И Е   №  843 

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

 
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. на  Стоил Методиев 

Илиев. 

Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 
Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура. 

 
 

ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Молба от Карамфила  Иванова Асенова  за отпускане 
на финансова помощ. 

 
        Поименно гласуване.  

 
        С 10 гласа „за” ОбС взе           

 
Р Е Ш Е Н И Е   №  844 

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

 

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. на  Карамфила 
Иванова Асенова. 

Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 
Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура. 

 
 

ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Молба от Красимир Николов Стоилов за отпускане 
на финансова помощ. 

         
 

        Поименно гласуване.  
         

        С 10 гласа „за” ОбС взе           
Р Е Ш Е Н И Е   №  845 

 



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

 
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. на  Красимир 

Николов Стоилов. 

Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 
Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура. 

 
 

ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Молба от Благовест Людмилов Благоев за 
отпускане на финансова помощ. 

   
        Поименно гласуване.  

         
        С 10 гласа „за” ОбС взе           

Р Е Ш Е Н И Е   №  846 
 

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

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. на  Благовест 

Людмилов Благоев. 
Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 

Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура. 
 

 
ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на 

оценки за продажба на придаваеми имоти в гр.Брезник и с.Видрица 
 

 Поименно гласуване.  
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   847 
 

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 ПИ с идентификатор 06286.501.390 
по КК и КР на гр. Брезник, намиращ се в гр. Брезник, ул. „Ангел Коцелянов” № 

29, УПИ ХХІ, кв. 41 по РП, отреден за жилищно строителство с площ 64 кв. м на 
стойност 1001.60 лв. (15.65 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС. 

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ V – 96 в кв. 13  по РП на с. 
Видрица с площ от 66 кв.м  на стойност 316.14 лв. (4.79 лв. на кв. м). Сумата 

се облага с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори за посочените имоти.  

         
 

ШЕСТДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на оценка на 
новообразуван ПИ с идентификатор 06286.73.36 в землището на град Брезник 

 



 

 Поименно гласуване.  
 С 10 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   848 

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

НРПУРОИ, решение № 604/10.11.2014 г. , сключен предварителен договор, 
Общинският съвет Брезник  утвърждава  пазарната оценка на:                                                      

Земеделска земя – реална част с площ от 3.019 дка, представляваща 
новообразуван ПИ с идентификатор № 06286.73.36 от съществуващ поземлен 

имот с идентификатор 06286.73.35, целият с площ от 3.561 дка в землището на 
гр. Брезник, местност „Под Свети Никола”, с начин на трайно ползване – 

изоставена орна земя, ІХ категория, при неполивни условия, на пазарна 
стойност 2487.20 лв. (823.24 лв./дка). 

 
 

ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за 
продажба на имот в с.Садовик, утвърждаване на оценка и обявяване на търг за 

продажба 

 
 Поименно гласуване.  

 С 11 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е    №   849 

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

2 от ЗОС, чл.  20, ал. 1и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:  
 

1. Дава съгласието си за продажба на Масивна постройка на един етаж (бивша 
фурна), със застроена плащ 110 кв. м, намираща се в поземлен имот с пл. № 

521 в кв. 40 по плана на с. Садовик с площ 538 кв. м. 
2. Утвърждава пазарната оценка на имота, в размер на 3901.23 лв., от която на 

сградата е 1876.41 лв. и на терена – 2024.82 лв. (4.73 лв. за 1 кв. м). 
3. Посочения имот да бъде продаден на търг с явно наддаване. 

4. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

            ……………………………………………….. 
 

 
ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Решение за продажба и утвърждаване напазарна 

оценка на дискова брана към трактор Т-150. 
 

 Поименно гласуване.  
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   850 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 
чл. 20, ал. 1, чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 



1. Дава съгласието си за продажба на  Дискова брана марка БДТ – 7, цвят 

червен, регистрационен № РК 00816 А, година на производство 1980 г., 
инвентарен № 19. 

2. Утвърждава пазарната оценка на стойност 3500 лв., облагаеми с ДДС.  

3. За машината да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:  
        ………………………………………………… 

 
 

ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 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 
 

 Поименно гласуване.  
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   851 
  

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. № 5800-186/11.08.2015г. от ОСЗ гр. Брезник, 

Общинският съвет Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални 
граници в землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Иван 

Сотир Стефанови Колеви,  както следва: 
Имот с № 025015, нива , девета категория с площ от 2.317 дка, местност 

„Могила", образуван от имот с № 025011, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 025016, нива , девета категория с площ от 4.607 дка, местност 
„Реката", образуван от имот с № 025002, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 046043, нива , девета категория с площ от 3.167 дка, местност 

„Абдина", образуван от имот с № 046001, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 046050, нива , девета категория с площ от 2.556 дка, местност 
„Абдина", образуван от имот с № 046001, частна собственост на Община 

Брезник;  

Имот с № 058079, нива , девета категория с площ от 17.776 дка, местност 
„Влакин дел", образуван от имот с № 058060, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 058080, нива , девета категория с площ от 5.306 дка, местност 

„Влакин дел", образуван от имот с № 058060, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 058081, нива , девета категория с площ от 1.680 дка, местност 
„Влакин дел", образуван от имот с № 058043, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 058082, нива , девета категория с площ от 6.230 дка, местност 

„Влакин дел", образуван от имот с № 058043, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 058083, нива , девета категория с площ от 7.315 дка, местност 
„Влакин дел", образуван от имот с № 058043, частна собственост на Община 

Брезник;  



Имот с № 058084, нива , девета категория с площ от 3.710 дка, местност 

„Владин дел", образуван от имот с № 058044, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 060126, нива , седма категория с площ от 15.469 дка, местност 

„Майнски рид", образуван от имот с № 060082, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 058086, нива , девета категория с площ от 7.279 дка, местност 
„Майнски рид", образуван от имот с № 058069, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 076064, нива , девета категория с площ от 11.894 дка, местност 

„Кория", образуван от имот с № 076048, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 079063, нива , девета категория с площ от 4.998 дка, местност 
„Тодина бара", образуван от имот с № 079047, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 079064, нива , девета категория с площ от 1.921 дка, местност 

„Тодина бара", образуван от имот с № 079014, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 501042, нива , девета категория с площ от 1.807 дка, местност 

„Абдина", образуван от имот с № 501001, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 501043, нива , девета категория с площ от 2.341 дка, местност 
„Абдина", образуван от имот с № 501002, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 501044, нива , девета категория с площ от 4.253 дка, местност 

„Абдина", образуван от имот с № 501003, частна собственост на Община 
Брезник;  

Имот с № 501045, нива , девета категория с площ от 0.904 дка, местност 
„Абдина", образуван от имот с № 501011, частна собственост на Община 

Брезник;  
Имот с № 501047, нива , девета категория с площ от 1.731дка, местност 

„Костеница", образуван от имот с № 501034, частна собственост на Община 
Брезник;  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 
 

 
ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Молба от Ивайло Георгиев Тодоров  за 

отпускане на финансова помощ. 
 

 
 Поименно гласуване.  

 
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   852 
 

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



Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. на  Иваило Георгиев 

Тодоров. 
Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 

Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура. 

 
 

 
ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Молба от Любен Йорданов Стоилов за отпускане на 

финансова помощ 
 

 Поименно гласуване.  
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   853 
 

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

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 600 лв. на  Любен Йорданов 
Стоилов. 

Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 

Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура. 
 

 
ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докалдна записка относно допълване на Списъка 

на пасища, мери и ливади за отдаване под наем 
 

 Поименно гласуване.  
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   854 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ 
и решение № 695 от 26.02.2015 г.Общинският съвет Брезник: 

1. Допълва Списъка на пасища, мери и ливади на общината по землища, които 
следва да се отдават под наем, както следва: 

   Землище на с. БАНИЩЕ - пасища, 

мери     

016035  Стражище               Пасище, мера VI 7.792 

 

Землище на с. БРУСНИК  - ЛИВАДИ    

014014  ДОЛНИ ЧУКАР  ливада    IX  9.313 

      

    

Землище на с. САДОВИК - пасища, 

мери    

084002 Бело стърнище 

Пасище, мера  

ІХ 

33.96

2 

     

Землище на с. НОЕВЦИ- пасища, мери    

079004 Тодорова кория Пасище, мера   IX 16.41



1 

078047 
Тодорова кория  Пасище, мера IX 23.85

2 

078048 

Тодорова кория  Пасище, мера    IX  16.99

6 

078052 Тодорова кория  Пасище, мера    IX  2.709 

     
2. Допълнителния списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и 

ливади да се обяви в общината и в кметствата.  
 

 
ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване срока на 

концесионнен договор за язовир Красава, Банкова махала 
 

 Поименно гласуване.  
 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    №   855 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка провеждаща се 

процедура по отдаване на концесия на язовир „Красава”, Банкова махала, чл. 
36 от договора за право на ползване върху недвижим имот на основание на 

предоставена концесия с ЕТ „Бисер Стоименов – Аляска 2”, Общинският съвет 
гр. Брезник:  

 
Дава съгласието си да бъде продължен срокът на договора с ЕТ „Бисер 

Стоименов – Аляска 2” за отдаване на концесия на язовир „Красава”, Банкова 
махала, до утвърждаване на нов концесионер на язовира и сключване на 

договор с него. 
 

 
ШЕСТДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Молба от Калоян Борисов Велков за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 
 

 Поименно гласуване.  

 С 9 гласа „за” и 2 въздържа ли се  ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е    №   856 
 

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

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 100 лв. на  Калоян Борисов 
Велков. 

Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 
Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура 

 
 

ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:  Молба от Иванка Илиева Ангелкова за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

 



 Поименно гласуване.  

 С 11 гласа „за”  се  ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е    №   857 

 
  

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

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. на  Иванка Илиева 
Ангелкова. 

Срествата да бъдат от § 4214 – помощи и обезщетения по решение на ОбС. 
Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура. 

 
 

 
 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
  /Л.Любомирова/      /Ваньо Добринов/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


