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

                                                                                     

 

П Р О Т О К О Л 

№ 18 

Гр.Брезник, 13.10.2016г 

 

 

 

 Днес 13.10.2016г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник 

се провежда  заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват всички 13 избрани съветника. 

Материалите са раздадени предварително на съветниците. 

Предложен е следния проект за  дневен ред: 

 

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за 

средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г 

2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и 

План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г. 

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с 

общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник. 

4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на 

територията на Община Брезник. 

5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. 

6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай 

7. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет. 

8. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба на 

поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. "Равна шума" 

1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен търг. 

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на 

поземлени имоти. 

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Режанци и сключване на договор за продажба. 

11. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Гигинци и сключване на договор за продажба 

12. Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински имот 

в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка. 

13. Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на чл. 

138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите. 

14. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор. 

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

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Петров Митов. 

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

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден Иванов Величков. 

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

гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Михалков Паунов. 

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

с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух Джуков Гьорев. 
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19. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  

с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян Гълъбов Петрунов. 

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

с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца Симонов Игнятов. 

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

с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Димитров Минков. 

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

с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Найден Тонев Йотов. 

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

с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Янков Паунов. 

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

с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Първан Алексов Зарев. 

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

с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Астаки Кръстев Герев. 

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

Красава   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Костов Малинов. 

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

с.Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на Петър Манчев Йотов. 

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

с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Стоянов Мутафов. 

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

с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Първан Иванов Гълъбов. 

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

с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Матеев Илиев. 

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

с.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на Търсина Маркова Мицева. 

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

Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на Милка -Тодор-Ангел-Асен М.Мицеви. 

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

Долна Секирна, с цел  възстановяването й на наследници на Гергин Евтимов Дойчинов. 

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

Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на Стоян Евтимов Соколов. 

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

с.Банище, с цел  възстановяването й на наследници на Серги Младенов Благоев. 

36. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на 

имот в землището на с.Конска. 

37. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, 

намиращи се в тежко социално положение. 

38. Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ 

39. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ 

40. Други  

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

По дневния ред: 

Виолета Младенова уведомява за допълнително постъпили докладни, а именно: 

- Докладна записка  относно предложение за предоставяне безвъзмездно за стопанисване 

и управление на имот публична общинска собственост представляващ сграда за култура 

и изкуство „Читалище Просвещение 1870” гр. Брезник. 

 

- Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на имот в собственост на Община 

Брезник и сключване на договор с Тодор Стоянов и наследници на Тодор Янков за 

обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХVI-060014 За кравеферма кв. 14 в с. 

Горни Романци. 
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- Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване на Община Брезник с 

проект по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 Приоритетна ос № 1 

"Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и приоритета ос № 2 

"намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване по  процедура 

BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" 

- Докладна записка относно възлагане на маркиране на дървета в имоти, общинска 

собственост и ползването на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен 

- Докладна записка от председателите на постоянни комисии към ОбС относно месечните 

трудови възнаграждения на общинските съветници 

 

Росен Огнянов – От името на Икономическа комисия предлага да отпадне т. 6 от предложения 

дневен ред. 

 

Йорданка Ушашка – от името на социална комисия предлага да отпаднат молбите за отпускане 

на финансова помощ – т. 38 и 39 от проекта за дневен ред. 

 

Гласува се предложението да отпадне т. 6 от дневния ред.  

С 13 гласа „за” се приема 

Гласува се предложението да отпадне т. 38 от дневния ред 

С 13 гласа „за” се приема 

Виолета Младенова – само за уточнение – всички процедури по операцията на лицето са 

минали. Той се възстановява. 

Гласува се предложението да отпадне т. 39 

С  13 гласа „за” се приема 

 

Гласува се целия дневен ред с включване на допълнително постъпилите докладни и 

предложенията за отпадане от предварително предложения дневен ред. 

С 13 гласа „за” ОбС приема следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките 

за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г 

2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-

2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г. 

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с 

общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник. 

4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски 

градини на територията на Община Брезник. 

5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. 

6. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет. 

7. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба 

на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. 

"Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на 

публичен търг. 

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на 

поземлени имоти. 

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Режанци и сключване на договор за продажба. 
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10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Гигинци и сключване на договор за продажба 

11. Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински 

имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка. 

12. Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на 

чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите. 

13. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор. 

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

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Петров Митов. 

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

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден Иванов Величков. 

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

гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Михалков Паунов. 

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

с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух Джуков Гьорев. 

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

с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян Гълъбов Петрунов. 

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

с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца Симонов Игнятов. 

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

с.Гоз  с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Димитров Минков. 

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

с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Найден Тонев Йотов. 

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

с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Янков Паунов. 

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

с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Първан Алексов Зарев. 

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

с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Астаки Кръстев Герев. 

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

Красава   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Костов Малинов. 

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

с.Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на Петър Манчев Йотов. 

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

с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Стоянов Мутафов. 

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

с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Първан Иванов Гълъбов. 

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

с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Матеев Илиев. 

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

с.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на Търсина Маркова Мицева. 

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

Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на Милка -Тодор-Ангел-Асен 

М.Мицеви. 

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

Долна Секирна, с цел  възстановяването й на наследници на Гергин Евтимов Дойчинов. 

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

Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на Стоян Евтимов Соколов. 

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

с.Банище, с цел  възстановяването й на наследници на Серги Младенов Благоев. 

35. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на 

имот в землището на с.Конска. 
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36. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на 

граждани, намиращи се в тежко социално положение. 

37. Докладна записка  относно предложение за предоставяне безвъзмездно за стопанисване 

и управление на имот публична общинска собственост представляващ сграда за култура 

и изкуство „Читалище Просвещение 1870” гр. Брезник. 

38. Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на имот в собственост на Община 

Брезник и сключване на договор с Тодор Стоянов и наследници на Тодор Янков за 

обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХVI-060014 За кравеферма кв. 14 в с. 

Горни Романци. 

 

39. Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване на Община Брезник с 

проект по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 Приоритетна ос № 1 

"Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и приоритета ос № 2 

"намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване по  процедура 

BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" 

40. Докладна записка относно възлагане на маркиране на дървета в имоти, общинска 

собственост и ползването на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен 

41. Докладна записка от председателите на постоянни комисии към ОбС относно месечните 

трудови възнаграждения на общинските съветници 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на 

бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

към 30.06.2016г 

 

Иван Тинков – председател на правна комисия 

 Комисията разгледа информацията и я допуска до сесията. 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС  взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  264 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

чл. 40 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне бюджетна прогрона за местни 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Брезник, Общинсият съвет Брезник приема отчета за касовото изпълнение на 

бюджета, на сметките за средства от Европейсия съюз и на сметките за чужди средства към 

30.06.2016г на Община Брезник. 

 

ВТОРА ТОЧКА: Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 

периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г. 

 

Йорданка Ушашка – председател на социална комисия 

 Комисията разгледа докладната записка и я допуска до ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 265 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 
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подпомагане и чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

Общински съвет Брезник реши: 

1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 г. – 2020 г. 

2. Приема План за развитие на социалните услуги в община Брезник за 2017 г. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и 

разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община 

Брезник. 

 

Иван Тинков – Правна ко мисия разгледа докладната и я допуска до ОбС 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  266 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска 

собственост, чл. 49, ал. 1 и ал. 2 и чл. 50, ал. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

Общински съвет – Брезник реши: 

1. Приема Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти  и 

съоръжения на територията на община Брезник. 

2. Общински съвет – Брезник упълномощава Кмета на община Брезник да осъществява 

контрола по изпълнението на настоящата Наредба. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда 

за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските 

детски градини на територията на Община Брезник. 

 

Йорданка Ушашка – социална комисия гласува за разглеждане на докладната. 

  

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 12 гласа „за” Обс взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  267 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, чл. 76, ал. 3 от 

АПК, Общинският съвет Брезник приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в детските градини на територията на община  Брезник. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно готовността на учебните заведения на 

територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. 

 

Йорданка Ушашка – социална комисия гласува за разглеждане на информацията. 

 

Виолета Младенова – предлагам да приемем информацията за сведение. 

  

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 12 гласа „за” Обс взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  268 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за 

сведение Информацията относно готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно създаване на Обществен съвет. 

 

Иван Тинков – Правна комисия разгледа докладната и я допуска до ОбС 

 

Виолета Младенова – да излъчим общински съветник 

 

Десислава Стоилова – на икономическа комисия се прие предложение представител в съвета да 

бъде Йорданка Ушашка. 

 

Росен Огнянов – на заседание на икономическата комисия бяхме информирани за дйността на 

съвета. Изясни се че състава на съвета е от 9 души. Председателят на ОбС предложи 

председателя на социална комисия да бъде представител в съвета. 

 

 Гласува се предложението Йорданка Ушашка да бъде член в съвета 

 С 12 гласа „за” предложението се приема 

 

 Гласува се предложения в докладната проект за решение 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  269 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане, Общински съвет 

Брезник реши: 

1. Създава Обществен съвет за  контрол при осъществяване на дейностите в областта на 

социалните помощи и социалните  услуги и изпълнение на дейностите, предвидени в Стратегията за 

развитието на социалните услуги в Община Брезник за 2016 – 2020 г. 

2. Обществения съвет да се състои от 9 души, както следва:  

Председател: Мария Добревска – Зам. кмет;  

Секретар: Наталия Първанова – Ст. експерт „ОКВСТЗСМД” 

             И ЧЛЕНОВЕ:  3. Елисавета Бараклийска – Директор „ДСП”;  

             4. Гинка Мирчева – Управител ЦНСТ Брезник; 

             5. Емилия Мартинова - Социален работник в О „ЗД”; 

             6. Светлана Любомирова – Гл. специалист в Филиал ДБТ Брезник; 

             7. Танка Лумбарова – Председател на клуба на пенсионерите; 

             8. Темелко Шарков – Председател на клуба на инвалидите; 

             9. Йорданка Ушашка  -  Общински съветник  

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление 

и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на 

съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. 

Брезник, ул. "Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и 

обявяване на публичен търг. 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа и допуска докладната до ОбС 

 

Виолета Младенова – предлагам Станислав Велков да участва в комисията. 

 С 13 гласа „за” предложението се приема 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е   №  270 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.  8 ал.1 и ал.9, чл.34, ал.4, чл.35 

ал.1,чл.41, ал.2  от ЗОС  и чл.3 ал.1,чл. 21, ал. 1, т.1, чл.33, чл.37 и чл.43 ал.1,  от НРПУРОИ, 

Общинският съвет гр. Брезник:  

1. Допълва в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община 

Брезник за 2016 г.в Раздел III  следния имот:  

- незастроен терен с трайно предназначение урбанизирана територия, ПИ с не дефиниран  начин 

на трайно ползване. Площ 273 кв.м, кадастрален район 06286, планоснимачен № 06286.501.1905., по 

плана на гр. Брезник ул.”Равна шума” 1/Б. АОС №  3694/10.06.2014 г. 

2. Утвърждава оценка на незастроен терен с трайно предназначение урбанизирана територия, 

ПИ с не дефиниран  начин на трайно ползване. Площ 273 кв.м, ., по плана на гр. Брезник ул.”Равна 

шума” 1/Б, направена от лицензиран оценител в размер на 2890.90 лв. /10.59 лв. на кв.м/   Сумата се 

облага с ДДС. 

3. Дава съгласието си да се извърши разпореждане – продажба на имоти частна общинска 

собственост чрез търг с явно наддаване, с предназначение урбанизирана територия. 

4. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

            Председател: Иван Димитров Бъчваров; 

и членове:        1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт; 

                         2  Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция;   

                         3. Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД; 

                         4. Станислав Георгиев Велков - общински съветник и 

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция  

  

                  5. Упълномощава Кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор със 

спечелилия търга.       

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг 

за продажба на поземлени имоти. 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия  разгледа докладната и я допуска до ОбС. 

 

Виолета Младенова – предлагам Янка Хранова член в комисията 

 

 Гласува се предложението за член в комисията Янка Хранова 

 С 13 гласа „за” се приема 

 

 Гласува се предложения в докладната записка проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   271 

 

 

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

ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.1, чл. 22, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ, 

Общинският съвет гр. Брезник:  

I. Утвърждава пазарни оценки на : 

1. Незастроен поземлен имот XIII- 43, с площ 854 кв.м в кв. 14 по плана на с. Горни 

Романци - парцел за индивидуално жилищно строителство АОС №  3795/09.10.2014 г., Оценка  

на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3 390.38 лв. Сумата се облага с ДДС. 

2. Незастроен парцел, отреден за индивидуално жилищно строителство, представляващ 

УПИ I, кв. 51 по РП на с. Ноевци, с площ 715 кв.м. АОС № 2121/01.02.2013 г. Оценка  на 

лицензиран оценител и начална тръжна цена 3289.10 лв. Сумата се облага с ДДС. 
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 3. Не застроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално 

жилищно строителство, УПИ XXV, кв.50 по Регулационния план на с. Ноевци, с площ 710 кв.м. 

АОС 4613/12.11.2015 г..Оценка  на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3287.30 лв. 

Сумата се облага с ДДС. 

 4. Не застроен, поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално 

жилищно строителство, УПИ XXXVIII, кв. 50, по Регулационния план на с. Ноевци, с площ 720 

кв.м. АОС 4639/15.03.2016 г.. Оценка  на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3333.60 

лв. Сумата се облага с ДДС. 

5. Не застроен, поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално 

жилищно строителство,УПИ XIV – 171, кв. 26 по Регулационния план на с. Слаковци, с площ  

871 кв.м, АОС №4640/31.03.2016 г., Оценка  на лицензиран оценител и начална тръжна цена 

3440.45 лв. Сумата се облага с ДДС. 

II. Начин на провеждане – търг с явно наддаване 

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

            Председател: Иван Димитров Бъчваров; 

и членове:        1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт; 

                         2  Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция;   

                         3. Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД; 

                         4. Янка Миланова Хранова - общински съветник и 

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция   

              ІV. Упълномощава Кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор със 

спечелилите търга.       

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

придаваем имот в с.Режанци и сключване на договор за продажба. 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия допуска докладната за разглеждане 

 Гласува се предолжения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   272 
 

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.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                      

1. Незастроен общински имот, участващ в  УПИ ІV – 148, кв. 6 по РП на с. Режанци      с 

площ от 159 кв.м  на стойност 1 116.00 лв. (хиляда сто и шестнадесет лева. – 7.02 на кв. м). Сумата 

се облага с ДДС. 

2. Незастроен общински имот, участващ в  УПИ V – 149, кв. 6 по РП на с. Режанци      с площ 

от 43кв.м  на стойност 301.50 лв. (триста и един лв. 50 ст. – 7.02 на кв. м). Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочените имоти.  

         

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба 

 

Иван Тинков -  Правна комисия допуска докладната за разглеждане 

 

Гласува се предложения проект за решение. 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е  №   273 

 
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.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                      

1. Незастроен общински имот, участващ в  УПИ  І – 103, кв. 13 по РП на с. Гигинци       с 

площ от 185 кв.м  на стойност 708.55 лв. (седемстотин и осем лв. и 55 ст. – 3.83лв. на кв. м). Сумата 

се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения имот.  

         

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за ликвидиране на 

съсобственост върху общински имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на 

пазарна оценка. 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа докладната. Получихме разяснение от Оля 

Малинова.  Комисията допуска докладната за разглеждане. 

 

Гласува се предложения проект за решение. 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   274 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 36, чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл. 28, ал. 

1 т.2 и 4 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

1. Прекратява съсобствеността между Община Брезник и „ЦРБ – 2001” ООД гр. Перник върху 

имот УПИ XIII„За обслужващи дейности”, находящ се в кв. 14 по РП на с. Гигинци с площ от 443 кв.м..  

АОС № 4658/07.07.2016 год., в който е построена сграда, собственост /по силата на Постановление 

от ЧСИ Соня Димитрова с Рег. № 752/ на „ЦРБ – 2001” ООД гр. Перник. 

2. Утвърждава пазарната оценка на посоченото УПИ XIII в размер на 1927.05 лв. (4.35 лв. на 

1 кв. м). Сумата се облага с ДДС. 

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.  

         

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно привеждане на язовирите в 

съответствие с изискванията на чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите. 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа докладната. Госпожа Любляна Петрова 

разясни. Касае се за такса за сметка на концесионерите за ползване на хидроинженер. 

 

Иван Ставрев – Не е отбелязан язовир Брезник 

 

Иван Бъчваров –  зам.кмет на общината - Брезнишки язовире е източен. 

 

Десислава Стоилова – Ако в бъдеще се изпусне някой язовир концесионера ще плаща ли? 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината – Предлагаме концесионерите да пащат таксата, защото 

общината трябва да заплати повече отоклокто събира от концесионните договори. 

 

 Гласува се прекратавяне на разикванията. 

 С 13 гласа „за се прекратяват 

 

 Гласува се предложения проект за решение 
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 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   275 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.70, ал. 3,т.1 от Закона за концесиите, във 

връзка с чл.138 в от Закона заводите, Общинският съвет Брезник реши:  

1. В раздел ІІІ. Концесионно възнаграждение от концесионен договор за язовир 

„Слаковци”  от 08.11.2004 г. да се добави: 

-  чл.4. Възнаграждение за оператор на язовирна стена: 

- чл.4.1. Концесионерът заплаща месечно 80% от стойността на възнаграждението за 

оператор на язовирна стена, която стойност представлява сумата от 300 лв. на месец с вкл. ДДС. 

2. В раздел ІІІ. Концесионно възнаграждение от концесионен договор за язовир 

„Брезнишки извор”  от21.04.2004 г. да се добави: 

-  чл.4. Възнаграждение за оператор на язовирна стена: 

- чл.4.1. Концесионерът заплаща месечно 80% от стойността на възнаграждението за 

оператор на язовирна стена, която стойност представлява сумата от 300 лв. на месец с вкл. ДДС. 

3. В раздел ІІ. Конкретни договорености, към чл.5 да се добави: 

- чл.5.3. Възнаграждение за оператор на язовирна стена; 

- чл.5.3.1. Концесионерът заплаща месечно 80% от стойността на възнаграждението за 

оператор на язовирна стена, която стойност представлява сумата от 300 лв. на месец с вкл. ДДС. 

дел ІІ. Концесионна цена и начин на плащане от концесионен договор за язовир „Красава”, ма 

4. В раз х. „Банкова”  от 03.11.2000 г. да се добави: 

/3/. Възнаграждение за оператор на язовирна стена. 

/3.1/. Концесионерът заплаща месечно 80% от стойността на възнаграждението за 

оператор на язовирна стена, която стойност представлява сумата от 300 лв. на месец с вкл. ДДС. 

5. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи анекси към гореспоменатите 

договори за концесия, в които да се отразят условията по т.1 , т.2, т.3 и т.4. 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване срока на концесионен 

договор. 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа докладната. Любляна Петрова разясни 

необходимостта от удължаване на срока. Става въпрос за ремонтни дейности. Комисията 

допуска за разглеждане. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   276 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.70, ал. 3,т.1 от Закона за концесиите, 

Общинският съвет гр. Брезник: 

1. Удължава срока за изпълнение на задължението  по чл. 6.2.1. от концесионен договор 

№678/2015 г. с шест месеца, считано от датата на подписване на анекс към договора. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи анекс към договора за концесия, в 

който да се отразят условията по т.1. 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на 

Стоил Петров Митов. 
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Виолета Младенова – до т. 34 докладните записки са идентични 

 

Иван Тинков – предлагам да гласуваме до т. 34 анблок с отделно изписване в протокола. 

 С 13 гласа „за” предложението се приема. 

Иванка Михайлова – специалист горско и селско стопанство към Община Брезник 

 Уведомява за допусната техническа грешка в докладната под т. 23 – като третият имот 

трябва да бъде под № 038043 

Виолета Младенова – при изписване решението в т. 23 да се изпише верния номер на имота 

 Гласува се предложението от докладната 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   277 

 
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. № 5800-171/08.07.2016 г. 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 Стоил Петров Митов: 

 – Имот с № 058092, с площ от 1.884 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ДОЛА", 

образуван от имот с № 058087, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 058091, с площ от 2.243 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ДОЛА", 

образуван от имот с № 058087, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 060141, с площ от 1.913 дка, представляващ нива, седма категория в местност „ДИМИНО 

ПОЯТИЩЕ", образуван от имот с № 060087, собственост на Община Брезник.  
–  Имот с № 060142, с площ от 1.177 дка, представляващ нива, седма категория в местност „ДИМИНО 

ПОЯТИЩЕ", образуван от имот с № 060087, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 085038, с площ от 0.957 дка, представляващ нива, девета категория в местност „МОГИЛА", 

образуван от имот с № 085007, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 074094, с площ от 1.020 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„КОСТЕНИЦА", образуван от имот с № 074020, собственост на Община Брезник.  
– Имот с № 073104 с площ от 1.345 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„ЗАЕДНИЦА", образуван от имот с № 073065, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 029076, с площ от 1.946 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЦИВИНО", 

образуван от имот с № 029069, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 501529, с площ от 1.178 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„ДИНЧИНИЦА", образуван от имот с № 501502, собственост на Община Брезник.  
– Имот с № 060138, с площ от 0.856 дка, представляващ естествена ливада, седма категория в местност 

„РЕКАТА", образуван от имот с № 060125, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 060139, с площ от 0.822 дка, представляващ естествена ливада, седма категория в местност 

„РЕКАТА", образуван от имот с № 060125, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 060140, с площ от 0.628 дка, представляващ естествена ливада, седма категория в местност 

„РЕКАТА", образуван от имот с № 060125, собственост на Община Брезник.  
– Имот с № 048120, с площ от 1.050 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПОЯТА", 

образуван от имот с № 048089, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 048119, с площ от 1.312 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПАДИНА", 

образуван от имот с № 048118, собственост на Община Брезник.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден 

Иванов Величков. 

 

 Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   278 



13 

 

 

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. № 5800-170/08.07.2016 г. 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 Найден Иванов Величков: 

 – Имот с № 077054, с площ от 8.030 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ОВЪСКО", образуван от имот с № 077014, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 060134, с площ от 5.902 дка, представляващ нива, седма категория в 

местност „БУТРОИНЦИ", образуван от имот с № 060117, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 029075, с площ от 12.652 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ЦЪРВЕНИ РИД", образуван от имот с № 029074, частна собственост на Община 

Брезник.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на  гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на 

Костадин Михалков Паунов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   279 

 

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. № 5800-176/13.07.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  гр. Брезник, община Брезник, собственост на Костадин Михалков Паунов: 

 – Имот с № 06286.6.20, с площ от 4.265 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „ЯРОВЕЦ", образуван от имот с № 06286.6.20, частна собственост на Община 

Брезник. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на  с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух 

Джуков Гьорев. 
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Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   280 

 

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. № 5800-210/02.09.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Ребро, община Брезник, собственост на Аспарух Джуков Гьорев: 

 – Имот с № 022021, с площ от 2.113 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „СОЛИЩЕ", образуван от имот с № 022019, частна собственост на Община Брезник. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на  с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян 

Гълъбов Петрунов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   281 

 

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. № 5800-208/02.09.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Муртинци, община Брезник, собственост на Боян Гълъбов Петрунов: 

 – Имот с № 044071, с площ от 4.845 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „ТИТУЛЯНИЦА", образуван от имот с № 044010, частна собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 020017, с площ от 3.468 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „КЕШЕРАНИЦА", образуван от имот с № 020004, частна собственост на Община 

Брезник. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на  с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца 

Симонов Игнятов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   282 



15 

 

 

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. № 5800-209/02.09.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

 

 

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

землището на  с. Слаковци, община Брезник, собственост на Гоца Симонов Игнятов: 

 – Имот с № 050105, с площ от 8.751 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „АТАНАСОВА ПОЯТА", образуван от имот с № 050066, частна собственост на 

Община Брезник. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на  с.Гоз  с цел възстановяването й на наследниците на Ангел 

Димитров Минков. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   283 

 

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. № 9400-2826/02.09.2016 г. 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 Ангел Димитров Минков: 

 – Имот с № 001084, с площ от 2.000 дка, представляващ естествена ливада, четвърта 

категория в местност „ПЛАДНЕНИЦА", образуван от имот с № 001046, собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 005030, с площ от 2.758 дка, представляващ естествена ливада, пета 

категория в местност „МУСИНЕЦ", образуван от имот с № 005015, собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 009020, с площ от 5.304 дка, представляващ естествена ливада, девета 

категория в местност „МОГИЛИЧЕ", образуван от имот с № 009013, собственост на Община 

Брезник.  

– Имот с № 009021, с площ от 3.868 дка, представляващ естествена ливада, девета 

категория в местност „РИД", образуван от имот с № 009013, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 009027, с площ от 2.384 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ПАЗАРИЩЕ", образуван от имот с № 009005, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 011007, с площ от 6.105 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ЦЪРКВИЩЕ", образуван от имот с № 011004, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 011008 с площ от 1.760 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „СЛАНА ВОДА", образуван от имот с № 011006, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 018102, с площ от 3.256 дка, представляващ естествена ливада, девета 

категория в местност „ЗАВОЙ", образуван от имот с № 018050, собственост на Община 

Брезник. 



16 

 

– Имот с № 018104, с площ от 3.082 дка, представляващ естествена ливада, девета 

категория в местност „ВОДЕНИЧИЩЕ", образуван от имот с № 018050, собственост на 

Община Брезник.  

– Имот с № 009026, с площ от 4.743 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ВРЪХ", образуван от имот с № 009005, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 009024 с площ от 5.427 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ЗАБЕЛ", образуван от имот с № 009005, частна собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 009023, с площ от 4.109 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ЗАБЕЛ", образуван от имот с № 009005, частна собственост на Община Брезник.  

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на 

Найден Тонев Йотов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   284 

 

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. № 5800-91/12.04.2016 г. 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 Найден Тонев Йотов: 

 – Имот с № 044093, с площ от 12.482 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ", образуван от имот с № 044087, собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 004046, с площ от 2.082 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „ШАРКОВ ЧУКАР", образуван от имот с № 004035, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 027017, с площ от 12.816 дка, представляващ пасище, мера, десета 

категория в местност „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ", образуван от имот с № 027009, собственост на 

Община Брезник.  

– Имот с № 079008, с площ от 1.185 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „АЛИНЕ ПАДИНЕ", образуван от имот с № 079001, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 079009, с площ от 2.127 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „АЛИНЕ ПАДИНЕ", образуван от имот с № 079001, собственост на Община Брезник.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на 

наследниците на Стоян Янков Паунов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   285 

 

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. № 5800-100/25.04.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 
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1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Стоян Янков Паунов: 

 – Имот с № 033016, с площ от 7.082 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „ПАДИНА", образуван от имот с № 033015, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 036093, с площ от 3.543 дка, представляващ пасище, мера, девета категория 

в местност „ВЛАШКИ РИД", образуван от имот с № 036088, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 036094, с площ от 10.682 дка, представляващ пасище, мера, девета 

категория в местност „ПРЕКИ ПЪТ", образуван от имот с № 036044, 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.Горни Романци  с цел възстановяването й на 

наследниците на Първан Алексов Зарев. 

 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   286 

 

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. № 5800-299/12.12.2015 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Първан Алексов Зарев: 

 – Имот с № 036091, с площ от 7.503 дка, представляващ пасище, мера, девета 

категория в местност „ГУВНИЩЕ", образуван от имот с № 036088, собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 038041, с площ от 5.938 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „НИВАТА", образуван от имот с № 038039, частна собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 038041, с площ от 4.916 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ПАДИНА", образуван от имот с № 038039, 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.Гигинци  с цел възстановяването й на 

наследниците на Астаки Кръстев Герев. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   287 

 

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. № 5800-90/12.04.2016 г. 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 Астаки Кръстев Герев: 
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 – Имот с № 079010, с площ от 2.136 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „КИТКА", образуван от имот с № 079001, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 027018, с площ от 13.611 дка, представляващ пасище, мера, десета 

категория в местност „КРАИЩЕ", образуван от имот с № 027009, собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 027016, с площ от 11.975 дка, представляващ пасище, мера, десета 

категория в местност „УРЕЖНЯЦИ", образуван от имот с № 027009, собственост на Община 

Брезник.  

– Имот с № 024012, с площ от 7.872 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ВЪРТИНСКИ ДОЛ", образуван от имот с № 024004, собственост на Община 

Брезник.  

– Имот с № 011043, с площ от 2.767 дка, представляващ нива, четвърта категория в 

местност „КОКОШИНЯК", образуван от имот с № 011040, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 044091, с площ от 10.713 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „РАКИТОВ ДОЛ", образуван от имот с № 044090, 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. Красава   с цел възстановяването й на наследниците на 

Иван Костов Малинов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   288 

 

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. № 5800-182/22.07.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

 

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

землището на  с. Красава, община Брезник, собственост на Иван Костов Малинов: 

 – Имот с № 024009, с площ от 4.037 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „ЧОБАНИЦА", образуван от имот с № 024001, частна собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 024010, с площ от 1.799 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „ЧОБАНИЦА", образуван от имот с № 024001, 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.Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на 

Петър Манчев Йотов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   289 
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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. № 5800-167/04.07.2016 г. 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 Петър Манчев Йотов: 

 – Имот с № 027014, с площ 4.861 дка, представляващ пасище, мера, десета категория в 

местност „АЛИНЕ ПАДИНЕ", образуван от имот с № 027009, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 027015, с площ от 2.833 дка, представляващ пасище, мера, десета категория 

в местност „ШАРКОВ ЧУКАР", образуван от имот с № 027009, собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 029060, с площ от 1.647 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „РАДАНОВ ДОЛ", образуван от имот с № 029014, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 029061, с площ от 1.971 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „РАДАНОВ КУКУЛНИК", образуван от имот с № 029014 собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 035039, с площ от 1.874 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „КРАИЩЕ", образуван от имот с № 035012, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 143022, с площ от 1.852 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „НЕГУЛИЦА", образуван от имот с № 043001, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 143023 с площ от 2.216 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „НЕГУЛИЦА", образуван от имот с № 143004, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 029058, с площ от 2.759 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „ОСОЕ", образуван от имот с № 029008, 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.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на 

Иван Стоянов Мутафов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   290 

 

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 

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

землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Иван Стоянов Мутафов: 

 – Имот с № 066058, с площ от 3.166 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „РЪЖДИЦА", образуван от имот с № 066046, частна собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 078064, с площ от 2.652 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „КАРИЕРА", образуван от имот с № 078031, частна собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 079081, с площ от 3.229 дка, представляващ естествена ливада, девета 

категория в местност „ПАДИНА", образуван от имот с № 079026, частна собственост на 

Община Брезник.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 
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ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на  с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на 

Първан Иванов Гълъбов 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   291 

 

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. № 5800-165/04.07.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Първан Иванов Гълъбов: 

 – Имот с № 063043, с площ от 1.964 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „ИВАНОВИ НИВИ", образуван от имот с № 063042, частна собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 063044, с площ от 1.040 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „ИВАНОВИ НИВИ", образуван от имот с № 063042, частна собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 064113, с площ от 2.934 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„ТКЗС", образуван от имот с № 064089, 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.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на 

Йордан Матеев Илиев. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   292 

 

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. № 5800-164/04.07.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Йордан Матеев Илиев: 

 – Имот с № 079073, с площ от 2.186 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „БИКОШИН КАМЪК", образуван от имот с № 079055, собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 066055, с площ от 8.444 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 066054, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 080060, с площ от 7.034 дка, представляващ изоставена нива, девета 

категория в местност „ТОДОРОВА КОРИЯ", образуван от имот с № 080045, собственост на 

Община Брезник.  

– Имот с № 066059, с площ от 2.188 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „РЪЖДИЦА", образуван от имот с № 066046, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 078063, с площ от 1.599 дка, представляващ естествена ливада, девета 

категория в местност „СОЛЕНИК", образуван от имот с № 078062, собственост на Община 

Брезник. 

– Имот с № 080061, с площ от 5.224 дка, представляващ изоставена нива, девета 

категория в местност „ТОДОРОВА КОРИЯ", образуван от имот с № 080045, собственост на 

Община Брезник.  
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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.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на 

Търсина Маркова Мицева. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   293 

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. № 5800-217/12.09.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Търсина Маркова 

Мицева: 

 – Имот с № 050085, с площ от 3.157 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ЛУКА", образуван от имот с № 050084, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 091028, с площ от 3.348 дка, представляващ ливада, пета категория в 

местност „ЕМИНИЦА", образуван от имот с № 091026, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 091027, с площ от 3.092 дка, представляващ ливада, пета категория в 

местност „ЕМИНИЦА", образуван от имот с № 091026, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 044029, с площ от 4.344 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „СТРАНА", образуван от имот с № 044006, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 044028, с площ от 4.244 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „СТРАНА", образуван от имот с № 044006, 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. Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на 

Милка -Тодор-Ангел-Асен М.Мицеви. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   294 

 

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. № 5800-216/12.09.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Видрица, община Брезник, собственост на Милка-Тодор-Ангел-Асен М. 

Мицеви: 

 – Имот с № 047059, с площ от 0.411 дка, представляващ нива, четвърта категория в 

местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 047038, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 033193, с площ от 0.967 дка, представляващ нива, четвърта категория в 

местност „РАДОВИЦА", образуван от имот с № 033086, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 033192, с площ от 0.451 дка, представляващ нива, четвърта категория в 

местност „ПЛОЧА", образуван от имот с № 033172, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 001073, с площ от 1.018 дка, представляващ нива, шеста категория в 

местност „ЦЪРКВА", образуван от имот с № 001050, собственост на Община Брезник.  

– Имот с № 003009, с площ от 3.902 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ПЛАШИВЕЦ", образуван от имот с № 003001, собственост на Община Брезник.  
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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. Долна Секирна, с цел  възстановяването й на наследници 

на Гергин Евтимов Дойчинов. 

 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   295 

 

 

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. № 5800-215/12.09.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Долна Секирна, община Брезник, собственост на Гергин Евтимов 

Дойчинов: 

 – Имот с № 000709, с площ от 0.892 дка, представляващ изоставена нива, девета 

категория в местност „БОБОВО", образуван от имот с № 000008, частна собственост на 

Община Брезник. 

– Имот с № 000708, с площ от 1.563 дка, представляващ изоставена нива, пета 

категория в местност „КОЛИН МЕДЖАК", образуван от имот с № 000043, собственост на 

Община Брезник. 

– Имот с № 000707, с площ от 1.131 дка, представляващ изоставена нива, девета 

категория в местност „РАДИЛИЦА", образуван от имот с № 000705, собственост на Община 

Брезник.  

– Имот с № 000026, с площ от 1.177 дка, представляващ изоставена нива, девета 

категория в местност „БОБОВО", образуван от имот с № 000008, 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. Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на 

Стоян Евтимов Соколов. 

Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   296 

 

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. № 5800-214/12.09.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

 

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

землището на  с. Кривонос, община Брезник, собственост на Стоян Ефтимов Соколов: 

 – Имот с № 008030, с площ от 1.161 дка, представляващ пасище, мера, девета категория 

в местност „МОГИЛА", образуван от имот с № 008029, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 024029, с площ от 4.145 дка, представляващ ливада, девета категория в 

местност „МАНКЕВИЦА", образуван от имот с № 024028, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 025071, с площ от 1.521 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „ВАКЛИЕВ ПЪТ", образуван от имот с № 025013, собственост на Община Брезник.  
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2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище, с цел  възстановяването й на 

наследници на Серги Младенов Благоев. 

 

 Поименно гласуване.  

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   297 

 

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. № 5800-219/13.09.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с. Банище, община Брезник, собственост на Серги Младенов Благоев: 

 – Имот с № 016071, с площ от 3.276 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория 

в местност „ПОДИ СПАС", образуван от имот с № 016035, собственост на Община Брезник. 

– Имот с № 020054, с площ от 2.942 дка, представляващ ливада, пета категория в 

местност „РЕКЕ", образуван от имот с № 020053, собственост на Община Брезник. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно 

ползване от „ливада” в „нива” на имот в землището на с.Конска. 

 

Росен Огнянов – комисията разгледа докладната и я допуска. 

 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   298 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, 

Общинският съвет Брезник реши:   

1. Да се промени начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на имоти в землището 

на село Конска с №№ 016116; 012111; 012112; 012113; 012132; 012110; 012124; 041005. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнителни разходи за 

еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение. 

 

Йорданка Ушашка – социална комисия разгледа докладната и я допуска до ОбС 

 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   299 

 

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

промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г. 
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1. Увеличава разходите с 1000 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи както 

следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Функция І Общи държавни служби 

Дейност 122 „Общинска администрация”  

§ 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” – 1000 лв. 

§§ 42-19 „други текущи трансфери за домакинствата” – 1000 лв. 

 

 

ІІ. Намалява разходите с 1000 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както 

следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Функция І Общи държавни служби 

Дейност 122 „Общинска администрация” 

§ 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за докаминствата” – 1000 лв. 

§§ 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет -  1000 лв. 

 

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка  относно предложение за предоставяне 

безвъзмездно за стопанисване и управление на имот публична общинска собственост 

представляващ сграда за култура и изкуство „Читалище Просвещение 1870” гр. Брезник. 

 

 

Йорданка Ушашка – социална комисия разгледа докладната и я допуска до ОбС 

 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   300 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за народните 

читалища, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1 и ал.4 от НРПУРОИ, 

Общинският съвет Брезник:  

            1. Дава съгласието си да се предостави безвъзмездно за стопанисване и управление на 

Народно читалище „Просвещение 1870” гр.Брезник, със седалище гр. Брезник, ул.“9-ти 

септември“ за срок от 10 години, недвижим имот публична общинска собственост - сграда на 

основно  застрояване с кадастрален идентификатор 06286.501.989.1 /нула, шест, двеста 

осемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин осемдесет и девет, точка, едно/ 

по КК на гр.Брезник“ За култира и изкуство“ /Читалищна сграда/ със ЗП от 1 215 кв. метра 

/хиляда двеста и петнадесет квадратни метра/ на два етажа и мазе, построена през 1969 година и 

находяща се в ПИ с кадастрален идентификатор 06286.501.989 /нула, шест двеста осемдесет и 

шест, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин осемдесет и девет/ по КККР на гр.Брезник, 

представляващ УПИ IХ-„За читалище“ /урегулиран поземлен имот девети, отреден „За 

читалище“/, кв. 53 по РП на гр.Брезник (одобрен със Заповед № РД-18-35/23.04.2009 год. на  

изпълнителен директор на АГКК с площ на имота 4 066 /четири хиляди и шестдесет и шест/  

кв.м., с Акт за ПОС № 3800/30.10.2014г. и административен адрес: гр.Брезник, ул. „9-ти 

септември“ №1,  при граници на имота: 06286.501.1787, 06286.501.986, 06286.501.1797, 

06286.501.988, 06286.501.1807, 06286.501.1789, 06286.501.991, 06286.501.990. 

 

         2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с Председателя на 

читалищното настоятелство НЧ „Просвещение 1870“ гр.Брезник 
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ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на 

имот в собственост на Община Брезник и сключване на договор с Тодор Стоянов и 

наследници на Тодор Янков за обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХVI-

060014 За кравеферма кв. 14 в с. Горни Романци. 

 

Росен Огнянов –Икономиечска комисия разгледа докладната. Госпожа Малинова обясни. Става 

въпрос за откриване на път до кравеферма. Комисията допуска за разглеждане в ОбС. 

 

 

 Гласува се предложения проект от докладната  

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   301 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл. 3, 

ал. 1,чл.15 ал.1 т.4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Брезник, във връзка с чл.19 от ЗЗД Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласието си да бъде придобит безвъзмездно от Община Брезник имот с площ 

от 206 кв.м., който представляващ новопроектирана  улица  при граници с О.Т. 19а-19б-19в: от 

северозапад УПИ XII -46, кв.14; от запад – част от ПИ 060013 в които попада 

новопроектираната улица 19а-19б-19в; от югоизток -УПИ XI – 48 в ново образувания квартал 

14а, собственост на Тодор Любомиров Стоянов, и граници на част от улица с О.Т. 19а-19б-

19в, попадащи в ПИ 060013 с площ 6 кв.м; от север-ПИ 060013; от изток УПИ XVI 060014 „За 

кравеферма”; от запад улица с О.Т. 19а-19б-19в и от юг ПИ 060010, от собствениците – 

наследниците на Тодор Георгиев Янков.  

2.Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор със 

собствениците на имотите, който договор да стане окончателен след изпълнение на 

предвидените в закона процедури. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

кандидатстване на Община Брезник с проект по ОП "развитие на човешките ресурси 

2014-2020 Приоритетна ос № 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места и приоритета ос № 2 "намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване по  процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" 

 

 

Йорданка Ушашка – социална комисия разгледа докладната и я допуска до ОбС 

 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №   302 

 

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

 1.Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос № 1 

„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и Приоритетна ос № 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура 

BG05M9OP001- 2.005  „Активно включване”. 

 2. Упълномощава Кмета на общината да предостави  помещения  в сградата на бивша 

общинска болница, на адрес гр. Брезник, ул. „Владо Радославов” №29, за времето на 

изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта.   
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 3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия във 

връзка с подготовка, кандидатстване и изпълнение при условие, че горепосоченото проектно 

предложение бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган на Програмата. 

 

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на маркиране на дървета 

в имоти, общинска собственост и ползването на дървесината чрез продажба на стояща 

дървесина на корен 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство в Община Брезник 

 Беше установено, че в 32 имота, общинска собственост се наблюдава съхнене от корояд. 

Предлагаме да се вземе решение за: 

- Маркиране 

- Обявяване на търг 

- Примане на цена 

- Определяне на комисия с представител на ОбС 

- Възлагане на кмета да организира процедурата. 

 

Станислав Велков – записани са и широколистни дървета. И те ли са болни? 

 

Иванка Михайлова – Ще бъде голосек. Може между иглолистинте дървета да попаднат и 

широолистни. Те ще  са единични. 

 

Виолета Младенова – За какво ще се  изразходват средствата? 

 

Иванка Михайлова – Ще бъдат внесени по сметка на общината. Ще се наложи изграждане на 

предприятие. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 13 гласа „за” се прекратяват. 

 

За общински съветник в комисията, Виолета Младенова предлага Ваньо Добринов. 

 С 12 гласа „за”  /Ваньо Добринов не участва в гласуването/  - предложението се приема 

  

 Гласува се предложения проект на решение в докладната записка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа  „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   303 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл.80, ал. 2, т. 2 и ал.8  от  ППЗГ и на 

основание чл.65, ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), Общинският  съвет 

Брезник реши: 

  I. Възлага на регистриран лесовъд да маркира дърветата .          

   II. Провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на стояща дървесина на корен  в 

имоти, съгласно ЛУП на Горскостопански план на общински гори-Община Брезник стопанство-

Брезник; както следва: 
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куб. м. стояща маса с 

клони 
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 л 0.64 Кривонос 2.00 бб 10 35 0.8 14 14 3 БбК 250 500 60 

      2.0                 250 500 60 

                                

3 о 59.10 Садовик 1.40 бб 10 35 1.0 16 18 2 БбК 364 510 160 

    59.11 1.4                 364 510 160 

                                

3 у 0.95 Садовик 1.86 бб 6 40 1.0 16 18 3 БбК 219 680 210 

      1.24 дгл 4     22 22 1   271 840 250 

      3.1                 490 1520 460 

                                

66 х 5.34 Арзан 1.00 бб 10 35 0.9 9 12 4 БбК 180 180 45 

      1.0                 180 180 45 

                                

76 ф 57.25 Слаковци 1.30 бб 10 25 0.8 10 14 4 БбК 177 230 35 

    65.1 1.3                 177 230 35 

                                

83 ж 85.26 Садовик 1.19 бб 7 35 1.0 16 14 2 БбК 259 440 130 

    80.14 0.51 чб 3     15       118 190 60 

    0.122 1.7                 377 630 190 

                                

83 к 57.1 Садовик 0.30 бб 10 45 0.7 16 14 3 БбК 267 80 15 

    57.29 0.3                 267 80 15 

                                

90 а 68.19 Гигинци 1.68 чб 6 30 1.0 12 12 2 ЧбК 182 510 160 

      1.12 бб 4         3   104 290 90 

      2.8                 286 800 250 

                                

118 д 21.25 Горна 

Секирна 
8.90 бб 10 35 1.0 16 16 2 БбК 367 3270 980 

      8.9                 367 3270 980 

                                

119 е 10.2 Горна 

Секирна 
17.20 бб 10 30 1.0 14 18 2 БбК 309 5370 1600 

    
10.4, 

10.7 
17.2                 309 5370 1600 

                                

125 к 0.296 Долна 

Секирна 
1.17 бб 9 35 0.9 14 16 3 БбК 254 330 80 

      0.13 чб 1     12 14     23 30 10 

      1.3                 277 360 90 

                                

125 п 0.296 Долна 

Секирна 
1.60 бб 5 35 0.8 11 12 3 БбК 72 230 170 

      0.32 чб 1             19 60   
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      0.64 кдб 2         4   19 60   

      0.64 цр 2             19 60   

      3.2                 129 410   

                                

127 л1 0.194 Долна 

Секирна 
8.10 бб 9 35 1.0 14 18 3 БбК 279 2510 1970 

      0.90 чб 1         2   36 320   

      9.0                 315 2830 1970 

                                

139 в 12.1 Душинци 13.60 бб 10 40 1.0 16 16 3 БбК 367 4990 2000 

      13.6                 367 4990 2000 

                                

141 
а 

0.13, 

0.14 

Ръжавец 

5.60 бб 10 35 1.0 13 14 4 БбК 285 1600 
480 

    1.1 5.6                 285 1600 480 

                                

152 с 0.8 Долна 

Секирна 
0.78 бб 6 45 0.7 18 18 3 БбК 177 230 - 

      0.26 цр 2     15       23 30   

      0.26 здб 2       16     23 30   

      1.3                 223 290   

                                

161 о 0.2 Станьовци 0.45 бб 9 25 0.9 16 16 1 БбК 300 150 40 

    0.28 0.05 чб 1 15   3 4 5   5 5   

    0.29 0.5                 305 155 40 

                                

162 з 0.61 Станьовци 1.76 бб 8 30 0.9 14 16 2 БбК 223 490 160 

      0.44 здб 2     11 14 3   23 50   

      2.2                 246 540 160 

                                

163 г 0.56 Станьовци 1.50 бб 10 15 1.0 7 10 3 БбК 153 230 50 

      1.5                 153 230 50 

                                

163 д 0.1 Кошарево 0.80 бб 10 45 1.0 16 18 3 БбК 363 290 90 

      0.8                 363 290 90 

                                

163 е 0.2 Кошарево 0.90 бб 10 15 0.9 7 10 3 БбК 133 120 20 

      0.9                 133 120 20 

                                

III. Продажбата да се извърши при начална цена на кубик стояща дървесина на корен в лева без 

ДДС както следва: 

Категории 

  

Община  Брезник 

лв./м3 

1 2 

ИГЛОЛИСТНИ 
ДЪРВЕТА   

ЕДРА 50 

средна 17 

дребна 17 

дърва 15 

вършина 0 
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ШИРОКОЛИСТНИ 
ДЪРВЕТА   

ЕДРА в твч 
бук,дъб,цер,акация, 
топола и др. 50 

средна 50 

дребна 50 

дърва 35 

 

             IV. Определя комисия в състав: 

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет; 

и членове:1. Милен Георгиев Миленков  – гл. юрисконсулт; 

                2. Славчо Крумов Михайлов  - директор на дирекция ОСПО и ФССД; 

                3. Ваньо Добринов Колев      - общински  съветник 

                 4. Иванка Василева Михайлова - гл.специалист „Земеделие и гори” 

                 5. Кметове и Кметски наместник на села: Кривонос, Садовик,Арзан, Слаковци, 

Гигинци, Долна Секирна, Банище, Станьовци, Кошарево. 

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова - директор на дирекция АПНО;  

V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата за продажба на стояща 

дървесина на корен  и сключване на договор със спечелилия търга.  

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от прдседателите на постоянни 

комисии към ОбС относно месечните трудови възнаграждения на общинските съветници 

 

Виолета Младенова – имате докладната пред себе си. Ако няма други предложения и мнения,  

да гласуваме. 

 

 Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  304 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 

ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезник, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник 

утвърждава размер на месечното възнаграждение на общинските съветници – 70 % от средната 

брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. 

 Решението влиза в сила от 25.02.2016г. 

 

 

Мария Добревска – зам.кмет на общината 

 Уважаеми съветници,  Уважаеми колеги,  

 Знаете, че утре е духовния празник на града „Петковден”. 

Искам да приканя всички да участваме в мероприятията /чете програмата за празника/ 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 11,50 часа. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л. Любомирова/      /Виолета Младенова/ 


