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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 Днес 21.11.2016г.от 13.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2  се 

провежда   заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, 

екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие към ОбС Брезник. 

 

Присъстват: Борислав Стоянов, Ваньо Добринов, Десислава Стоилова, Ивелина Крумова, Иван 

Тинков, Янка Хранова ,   както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъства Росен Огнянов  

 

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

на общината, Детелина Виденова, Лилия Чернева – специалисти ТСУ и ЕИ, Оля Малинова – 

директор на дирекция ОСПО, Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство, 

Бойко Седевчов – специалист ТСУ, Бойко Атанасов – гл.специалист УС, Милва Тренчева - 

Огнянова – гл.счетоводител 

 

Предложен е следния проект за   

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Изработване на проект за обект: ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И 

СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел 20 KV през ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021067, 

021002, 000020, 000020, 033002, и 102076 по КВС на с. Завала с ЕКАТТЕ 30048, във 

връзка с изграждане електрозахранване на овцеферма в ПИ № 010027 със съсобственост 

на „МЕГАСТРОЙ“ ЕООД. 

2. Докладна записка относно утвърждаване на концесионер на язовир "Красава", махала 

Банкова 

3. докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в 

с.Бабица и сключване на договор за продажба 

4. докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в 

с.Долни Романци и сключване на договор за продажба 

5. докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в 

с.Завала и сключване на договор за продажба 

6. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за 

продажба на имот с.Бегуновци, върху който е построена сграда с отстъпено право на 

строеж 

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

с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Павлов Филов 

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

с.Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Александър Велинов Цакманов 

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

с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоичко Андреев Спасов 

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

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Велчо, Тихомир Кирилови 

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

с цел възстановяването й на наследниците на Тончо Миленков Митов 

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

с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Стойне Геошев Бонев 

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

с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Александър Велинов Цакманов 

14. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем 

на обект - общинска собственост 

15. Докладна записка относно  утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти в с. 

Конска и провеждане на търг 

16. Докладна записка относно  отдаване под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, общинска 

собственост 

17. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в 

с.Завала и провеждане на търг 

18.  Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска 

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

имоти. 

19. Докладна записка относно Даване на съгласие от Общински съвет Брезник за 

кандидатстване на община Брезник като партньор с проект по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет4 

„Насърчаване на социалното предприемачество и професионалната интеграция в 

социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост“ 

20. Други 

 

Заседанието открито от Ваньо Добринов – зам.председател на комисията. 

 

По дневния ред: 

Ваньо Добринов – уведомява за допълнително постъпили докладни записки 

- Промяна в поименния списък за 2016г 

- Учредяване на право на ползване на помещение, общинска собственост 

 

 

Гласува се предложения дневен ред, заедно с допълнително предложените докладни. 

 С 6 гласа „за“ дневния ред се приема заедно с допълненията 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП- 

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел 20 KV през 

ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021067, 021002, 000020, 000020, 033002, и 102076 

по КВС на с. Завала с ЕКАТТЕ 30048, във връзка с изграждане електрозахранване на 

овцеферма в ПИ № 010027 със съсобственост на „МЕГАСТРОЙ“ ЕООД. 

 

Бойко Седевчов – докладната е за учредяване право за прокопаване за ел.захранване. Има 

план за застрояване на овцеферма. Необходимо е ел.захранване. 

 

Ваньо Добринов – през кои имоти минава. 

Десислава Стоилова – това е все още в процес на ПУП. 

 

Виолета Младенова – при изписването на имотите, в един от случаите няма нула. 
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Бойко Седевчов – изпусната е нулата. Трябва да се изпише. 

 

Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на концесионер на язовир 

"Красава", махала Банкова 

 

Оля Малинова – Концесията беше спечелена от фирма Бари. След покана за сключване на 

договор той не се яви. Поканихме втория по ред, който е съгласен да сключи договор при 

посочените условия. Казва се Боян Бонев. Предлагам да утвърдите за концесионер втория по 

ред в класирането. 

 

Гласува се докладната да се внесе на сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се приема 

 

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

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

 

Оля Малинова – става въпрос за придаваемо място.  Предлагам да утвърдите предложената 

цена. Изработена е от лицензиран оценител. 

 

Ваньо Добринов – колко ще се получи на кв.м.? Около 7 лв. с ДДС. 

 

Гласува се да се внесе докладната в сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба 

на придаваем имот в с.Долни Романци и сключване на договор за продажба 

 

Оля Малинова – отново става въпрос за придаваемо място. 

 

Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

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

 

Ваньо Добринов – Идентична е докладната 

 

Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и 

сключване на договор за продажба на имот с.Бегуновци, върху който е построена сграда 

с отстъпено право на строеж 

 

Оля Малинова – Човека е изпълнил всички условия. Има право на закупуване. 

Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

С 6 гласа „за“ се допуска 
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СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Павлов 

Филов 

 

Ваньо Добринов – от 7 до 13 точка докладните са идентични. Предлагам да ги гласуваме 

анблок, като се изписва по всяка точка отделно гласуване.  

 

 Гласува се да се допуснат точките от 7 до 13 до заседание на ОбС 

 С 6 ГЛАСА „ЗА“ СЕ ДОПУСКАТ 

 

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

землището на с.Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Александър 

Велинов Цакманов 

 

С 6 ГЛАСА „ЗА“ СЕ ДОПУСКА 

 

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

в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоичко 

Андреев Спасов 

 

С 6 ГЛАСА „ЗА“ СЕ ДОПУСКА 

 

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

в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Велчо, 

Тихомир Кирилови Тонев 

 

С 6 ГЛАСА „ЗА“ СЕ ДОПУСКА 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Тончо 

Миленков Мито 

 

С 6 ГЛАСА „ЗА“ СЕ ДОПУСКА 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

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

Геошев Бонев 

 

С 6 ГЛАСА „ЗА“ СЕ ДОПУСКА 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя 

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

Александър Велинов Цакманов 

 

С 6 ГЛАСА „ЗА“ СЕ ДОПУСКА 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за обявяване на 

публичен търг за отдаване под наем на обект- общинска собственост 

 

Оля Малинова – има постъпило заявление от доктор – гинеколог. Иска да ползва за една 

година три помещения в болницата. 
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Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  утвърждаване на оценки за 

продажба на поземлени имоти в с. Конска и провеждане на търг 

 

Оля Малинова – става въпрос за имот в бивше училище. Шест имота с различна оценка. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

С 6 гласа „за“ се допуска  

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  отдаване под наем на земя по 

чл.19 от ЗСПЗЗ, общинска собственост 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на поземлен имот в с.Завала и провеждане на търг 

 

Ваньо Добринов – това е бившето училище в Завала 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Актуализиране на Програмата 

за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2016г и даване съгласие 

за продажба на поземлени имоти. 

 

Оля Малинова – има заявени интереси за Красава,   Ноевци, Романци и Банище 

 

Десислава Стоилова – първо допълваме програмата. След това гласуваме оценката. 

 

Бойко Атанасов – това са бивши парцели с отстъпено право на строеж. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Даване на съгласие от 

Общински съвет Брезник за кандидатстване на община Брезник като партньор с проект 

по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 

2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен 

приоритет4 „Насърчаване на социалното предприемачество и професионалната 

интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната 

икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ 

 

На комисията присъства представител на фирмата. 

 

Проекта е за изграждане на предприятие за осигуряване на заетост. Основната цел е да се 

осигури работа чрез подбор на кадрите и осигуряване възможност да участват в 

социалния и трудовия живот на общината. Поканили сме общината да се включи като 

партньор, като наеме психолог. 
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Ваньо Добринов – на каква стойност е проекта. 

 

Ели Маноилова - Стойността на проекта е 390х.лв., но сме на фаза проектиране. Не знаем до 

каква степен ще бъде одобрен проекта. Ще кандидатстваме до сума близка до максимума, за да 

може ако не се одобрят всички разходи да не паднем под минимума. 

 

Ваньо Добринов – каква заплата се предвижда на хората. 

 

Ели Моноилова - Минималната работна заплата за една година. На психолога също се предвижда 

заплата. Предвиждат се заплати за двама или трима, които ще правят подбор на кадрите. 

 

Ваньо Добринов – какво ще спечели общината 

 

Ели Маноилова  -  На първо място общината ще спечели намаляване на безработицата. В къщата 

за гости ще има нужда от обслужващ персонал. Градинари. 

 

Ваньо Добринов – сега ние даваме съгласие.  

 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за 

капиталови разходи за 2016г. 

Милва Огнянова – предвид приключването на годината, остатъци от обекти, които не са 

реализирани се прехвърлят в дейности, които се прехвърлят за следващата година. 

 

Иван Бъчваров – целта е да не връщаме неизразходвани средства. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВАТОЧКА: Докладна записка относно решение за учредяване на 

бъзвъзмездно право на ползване на имот общинска собственост. 

 

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито  

 
            К О М И С И Я: 1………………………/Ваньо Добринов/     

     2………………………/Десислава Стоилова/ 

     3…………………….../Ивелина Крумова/ 

     4…………………..…./Иван Тинков/ 

     5…………………..…/Борислав Стоянов/    

     6………………….…./Янка Хранова/ 

ПРОТОКОЛИСТ:………….. 

  /Л.Любомирова/ 


