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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 
 

 

П Р О Т О К О Л 

 
   Днес 20.02.2017г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС – Брезник се провежда   

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

контрол върху дейността на дружествата с общинско участие. 

 

Присъстват: Росен Огнянов, Янка Хранова, Десислава Стоилова, Иван Тинков, Борислав 

Стоянов , Ваньо Добринов, както и Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

Отсъства: Ивелина Крумова 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров - зам.кмет, Мария Добревска – 

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Милен Миленков – юрисконсулт, Оля 

Малинова – директор на дирекция ОСПО, Бойко Атанасов  - гл.специалист УС, Детелина 

Виденова и Лилия Чернева – специалисти ТСУ и ЕИ   

 

Предложен е следния проект за   

 
Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Брезник за 2017г 

2. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот 

с.Станьовци и сключване на договор за продажба. 

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

с.Бегуновци и сключване на договор за продажба. 

4. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за 

учредяване право на прокарване и сервитут на ел. кабел върху имоти, общинска 

собственост в землището на с.Режанци. 

5. Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и 

ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  

селскостапански животни,съгласно чл. 37 ал. 1 от  ЗСПЗЗ. 

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

с.Гоз, с цел възстановяването и на наследниците на Петко Стоичков Милушев. 

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

с.Велковци , с цел възстановяването и на наследниците на Евтим Станимиров Аначков. 

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

с.Видрица , с цел възстановяването и на наследниците на Борис Василев Тонев. 

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

с.Видрица , с цел възстановяването и на наследниците на Спас Петров Мицев. 

10. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Никола Иванов 

Иванов 

11. Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане на наем, ремонт на 

помещението и поемане издръжка на режийни разходи 
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12. Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 

13. Други  

 Заседанието открито от Росен Огнянов – председател на комисията. 

Същия уведомява за постъпила молба от жители на  с.Сопица за отпускане на средства на 

черквата в селото за откриване партида и вкарване на ток в обекта. 

 

 По дневния ред – няма други предложения 

 Гласува се дневния ред с допълнение молбата от жителите на  с.Сопица 

 

 С 6 гласа „за“ се приема дневния ред с допълнението 

                    

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО 

 Описано е в програмата всичко което подлежи на продаване. Програмата е отворена. Ако 

се появи кандидат за някой обект извън програмата може да се включи. Изчакали сме 

документи от поземлена комисия, малко се забавиха затова я внасяме сега за разглеждане. 

 

Десислава Стоилова – по отношение на имотите с отстъпено право на строеж. Какво е № 406 

 

Бойко Атанасов –  главен специалист УС - това са парцели в кв. 67, парцели под ул. „Шипка“ 

 

Десислава Стоилова – защо не се включват парцелите в болницата, отредени за жилищно 

строителство? На центъра по същия начин има парцелирани парцели с отстъпено право на 

строеж. 

 

Бойко Атанасов – главен специалист УС -  Тези имоти не са парцелирани, предвидени са за 

обслужващи дейности. Може да се появи кандидат за целия имот. Някои имоти не се включват, 

защото се коментираше изместване на автогара, на пазар. 

При наличие на инвестиционни намерения по всяко време може да се включват обекти в 

програмата. 

 

Десислава Стоилова – например кв. 60 – в центъра на града стои празно. Да променим 

предназначението и да оформим парк. 

 

Иван Бъчваров – общината там има много малко. От съседите няма интерес. 

 

Бойко Атанасов –  гл.специалист УС - Имате пълното право да правите предложения и 

изменения. Програмата е на ОбС. Утвърждава се на заседание на ОбС. 

 

Десислава Стоилова – въпроса беше за да чуем мнението на администрацията. Отговорихте 

изчерпателно. 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията. 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 
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 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

придаваем имот с.Станьовци и сключване на договор за продажба. 

 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  става въпрос за 5кв.м. Изготвена е оценка. 

Необходимо е потвърждаване от ОбС. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

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

 

Оля Малинова –  директор на дирекция ОСПО -  случая е еднотипен. Касае се за 28кв.м. 

Изготвена е оценка. Предлагам ОбС да я утвърди 

 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“ се приема 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на 

обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на ел. кабел върху имоти, 

общинска собственост в землището на с.Режанци. 

 

Оля Малинова –директор на дирекция ОСПО -  има заявени инвестиционни намерения. 

Изготвени са оценки. 

 

Росен Огнянов – това е за бившия стан. Гласували сме ПУП 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на 

пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни  селскостапански животни,съгласно чл. 37 ал. 1 от  ЗСПЗЗ. 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  във връзка с чл. 37и до 01 март 

ОбС трябва да излезе с решение за списъка за пасищата и ливадите, които ще се отдават. Сега 

нося списъка. До петък се раздаваха земи и ливади. Има интерес от страна на животновъдите. 

В решението се изисква освен приемане на  списъка, той да бъде обявен на сайта на общината 

след 01 март. 

 

Янка Хранова – само при първото отдаване ли се посещават животновъдите или всяка година 
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Иванка Михайлова – всяка година с подаване на заявлението, имаме достъп до системата на 

ББХ. В момента тече проверка на всички сключени договори. 

 Гласува се до пускане на докладната до ОбС. 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

 

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

землището на с.Гоз, с цел възстановяването и на наследниците на Петко Стоичков 

Милушев. 

 

Ваньо Добринов – предлагам от т. 6 до т. 9 да ги разгледаме и гласуваме анблок 

 

 Предложението се гласува 

 С 6 гласа „за“ се приема 

 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  всички докладни са идентични. 

Постъпило е искане от Общинска служба земеделие. Направено е заснемане на имотите. Въз 

основа искането на ОбСЗ ние правим предложение да се възстановят имотите и се предоставят 

на бившите собственици. 

 

Ваньо Добринов – Какво идва от общинската служба земеделие 

 

Иванка Михайлова – пълна документация. Заявление, удостоверение за наследници, скици  

проекти на имотите. 

 

 Гласува се допускане на точките от 6 до 9 до сесия на ОбС  

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

землището на с.Велковци, с цел възстановяването и на наследниците на Евтим 

Станимиров Аначков. 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

землището на с.Видрица , с цел възстановяването и на наследниците на Борис Василев 

Тонев. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

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

землището на с.Видрица , с цел възстановяването и на наследниците на Спас Петров 

Мицев. 

С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ 

на Никола Иванов Иванов 
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Ваньо Добринов – според мен е събрана сумата. 

 

Виолета Младенова – събрана е сума за отпочване на процедурата. Няма да са  излишни 

средства. 

 

Янка Хранова – ще са необходими средства и за възстановителен процес 

 

Росен Огнянов – подлага на гласуване предложение от 1000 лв. 

 

 С 6 гласа „за“ се приема 

 Гласува се да се внесе докладната до ОбС с предложената сума 

 С 6 гласа „за“ се приема 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за 

отпадане на наем, ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи 

 

Ваньо Добринов – предлагам да отпадне докладната от дневния ред на ОбС 

 

Виолета Младенова – предлагам да гласуваме само отпадане на наема. Има счупена врата, 

брава – могат да бъдат отремонтирани. 

 

Иван Тинков – има много хора, които не са съгласни с освобождаването им. И други ще 

поискат освобождаване. 

 

Ваньо Добринов – първо да видим регистрацията на дружеството. Второ - не трябва да бъде 

докладна, а молба от дружеството. По правилника е ясно кой пише докладни.  

 

Янка Хранова – защо са два клубовете /на пенсионерите и на инвалидите/? 

 

 Гласува се предложението на Ваньо Добринов – да отпадне от дневния ред на ОбС 

 За 2, въздържали се 4 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 

Десислава Стоилова – в правилника пише кой може да внася докладни и кой молби. 

 

Ваньо Добринов – на комисията ние разглеждаме молби, ако не удовлетворим молбата няма 

нужда от докладна, ако удовлетворяваме молбата, председателя на ОбС прави докладна. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 

01.01.2016г. до 31.12.2016г. 

 

Иван Тинков – запознах се с отчет анализа. Изготвен е добре. Отговаря на реалността на 

територията на общината. 

Според мен може да бъде допусната до сесия на ОбС. 
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 Гласува се предложение отчета да бъде разгледан на сесия на ОбС. 

 С 6 гласа  „за“ се приема. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от жители на  с.Сопица за отпускане на средства на 

черквата в селото 

Ваньо Добринов -  Не може ли да отпуснем средствата до настоятелството и да поискаме 

документи за разходваните средства. 

 

Росен Огнянов – председател на настоятелството е попа. 

 

Ваньо Добринов – на него съм против да даваме средства. Не съм сигурен, че и хората ще му 

дадат средствата втори път. 

 

Десислава Стоилова – те могат да представят документ за откриване на партидата. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет -  той е председател на настоятелството и не може без него да се 

подават документи. 

 

Ваньо Добринов – предлагам да решим дали и каква сума да се отпуснат. Ще уточним кой може 

да внася документите. Предлагам 1000 лв. 

 

Росен Огнянов – предлагам да уточним процедурата и реда и след това да говорим за суми. 

 

Ваньо Добринов – предлагам да гласуваме 1000лв. да се дадат на настоятелството 

 

Десислава Стоилова – да се отпуснат необходимите документи и след като се знае сумата 

общината да я преведе на ЧЕС. 

 

Ваньо Добринов – На основание чл. 21 ал.1 т. 23 да гласуваме  сума за вкарване на ток в 

църквата на с.Сопица. 

Кмета на общината да преведе сумата в ЧЕС 

Председателя на ОбС да внесе докладна до ОбС 

 

 Гласува се точката да бъде разгледана от ОбС с внесена докладна 

 С 6 гласа „за“ се приема 

 

           ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ:  

 

1. РОСЕН СЛАВЧОВ ОГНЯНОВ  ......................... 

2. ВАНЬО ДОБРИНОВ КОЛЕВ  ......................... 

3.  ЯНКА МИЛАНОВА ХРАНОВА   ......................... 

4. ИВАН МЕТОДИЕВ ТИНКОВ  ......................... 

5. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТОИЛОВА ......................... 

6. БОРИСЛАВ ГРИГОРОВ СТОЯНОВ ......................... 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Лилия Любомирова/ 


