
1 

 

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  
 

   Днес 19.03.2019г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС се провежда    заседание 

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

върху дейността на дружествата с общинско участие. 

 

Присъстват: Росен Огнянов, Ивелина Крумова, Борислав Стоянов, Иван Тинков, Янка 

Хранова, Ваньо Добринов, Десислава Стоилова,   както и Виолета Младенова – председател на 

ОбС. 

 

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

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината,  Бойко Атанасов – гл.специалист УС, Емилия 

Свиленова – експерт образование и култура,  Лилия Чернева и Детелина Виденова – 

специалисти ТСУ и ЕИ, Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство. 

 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна 

дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник 

2. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти  и 

провеждане на търг 

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и 

провеждане на търг- Брезник 

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

с.Сопица и сключване на договор за продажба 

5. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „овощни 

насаждения” на имоти, общинска собственост. 

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

с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Иванчев Каджилов 

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

с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Ангелинов Монев 

8. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 

предназначението земеделска земя на ПИ №№ 06286.72.46, 06286.72.31, 06286.72.29 и 

придаването им към УПИ ІІ - за производствени, складови дейности и техническа 

инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" 

ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник 

9. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 

предназначението земеделска земя - ПИ № 06286.49.84 за обособяване на УПИ І-49.84 - 

за производствено - складови дейности и техническа инфраструктура в нов кв. 132 по 

РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на 

находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник 

10. Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПРЗ на земеделска земя - нива, 

девета категория, ПИ № 14893.67.2 по КККР на с.Гигинци, Община Брезник, 
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собственост на Кирил Матев Динев във връзка с изискванията на чл. 124а, за промяна 

на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство. 

11.  Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-

2020г за 2018г 

12. Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Брезник 

13. Докладна записка относно Проект на Наредба за определяне на местните такси и цени 

на услуги, съгласно ЗМДТ 

14.  Други 

Виолета Младенова  уведомява присъстващите за допълнително постъпили докладни записки: 

 

- Докладна записка относно допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване 

под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни съгласно чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ 

- Докладна записка относно приемане на решение за включване на резервно жилище в 

Списъка на общинския жилищен фонд 

 

Заседанието открито от  Росен Огнянов – председател на комисията 

 

По дневния ред: 

 

 Гласува се предложените допълнително докладни да се включат в дневния ред на 

заседанието. 

 Със  7 гласа „за“  се приема 

 

Иван Бъчваров – зам. кмет – има неща в доклада по т.11, които трябва да се изчистят до 

сесията. 

 

 Гласува се целия дневен ред с допълнителните докладни. 

 

 Със 7  гласа  „за“  дневният ред е приет. 

 

      

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и 

съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община 

Брезник 

Мария Добревска – зам.кмет – за трета поредна година „Асарел инвестмънт“ ни предлага 

договор за сътрудничество. Както и предишните години договора е за 50х.лв. Записани са 

направленията. Миналата година беше създадена комисия със заповед на кмета. Много идеи 

бяха осъществени. 

 Гласува се докладната да се допусне до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ и 1 против /Д.Стоилова/ докладната се допуска 
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ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на 

поземлени имоти  и провеждане на търг 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС – Става въпрос за незастроени парцели, определени за 

жилищно строителство. Едно петно за учредяване право на строеж. Има заявления за 

закупуване. Направена е процедурата, актувани са имотите, оценките са на разположение. 

Всичко трябва да бъде на търг. 

Ваньо Добринов – къде е кв. 60 

Бойко Атанасов – на мястото на фургона /за компютърни услуги/, човека иска да направи 

офис. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се докладната да се разгледа на сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

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

поземлени имоти и провеждане на търг- Брезник 

Бойко Атанасов – гл.специалист УС – тази докладна е идентична. Две са докладните за да не 

се утежнява процедурата по търга. Общински са терените  /ул.“Иглика“/, направени са 

оценките. Има заявления за закупуване.  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

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

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

Бойко Атанасов – гл.специалист УС – Става въпрос за един ПУП и предварителен договор за 

с.Сопица. Предвидена е улица, която минава през имотите на човека. Улицата няма 

реализация. На практика владее имота, но е предвидено за улица. С това решение се 

обединяват неговите имоти. Направена е оценка. Предстои процедура  за придаваемо място. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се приема 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от 

„нива” в „овощни насаждения” на имоти, общинска собственост. 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство – Това са имоти за които има 

сключени договори с наематели. В процеса на ползването са засадени с трайни насаждения. 

Предстои промяна на предназначението на имота. След решение на ОбС промяната на 

ползване се извършва от Общинска служба Земеделие. Оторизирани са да направят оглед и да 

установят възможността за смяна предназначението на имота. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 
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ШСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Иванчев 

Каджилов 

Росен Огнянов – т.6 и т7 са идентични. Предлагам да гласуваме анблок с отделно изписване на 

решенията. 

Иванка Михайлова –  има постъпили заявления от наследници на имота. Всички документи са 

налице, Имат право на възстановяване 

 Гласува се докладните по т.6 и 7 да се допуснат до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допускат 

 

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

землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Ангелинов 

Монев 

Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението земеделска земя на ПИ №№ 06286.72.46, 06286.72.31, 

06286.72.29 и придаването им към УПИ ІІ - за производствени, складови дейности и 

техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС 

РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на 

гр.Брезник 

Богомил Илков – специалист ТСУ – за тази територия има одобрен терен. Сега се придава към 

него. Собственост е на „Трейс Рисорсиз“ /показва чертеж на терена/ 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 6 гласа „за“ и 1 против /Д.Стоилова/ докладната се допуска до сесия на ОбС 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението земеделска земя - ПИ № 06286.49.84 за обособяване на 

УПИ І-49.84 - за производствено - складови дейности и техническа инфраструктура в нов 

кв. 132 по РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на 

находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник 

Богомил Илков – специалист ТСУ – Това е имот срещу разсадника /показва на чертеж/ 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ и 1 против /Д.Стоилова/ докладната се допуска до сесия на ОбС 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПРЗ на 

земеделска земя - нива, девета категория, ПИ № 14893.67.2 по КККР на с.Гигинци, 

Община Брезник, собственост на Кирил Матев Динев във връзка с изискванията на чл. 

124а, за промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство. 



5 

 

Богомил Илков – специалист ТСУ – Има постъпило искане. Включен е в Общия устройствен 

план /показва на скицата/  

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за 

периода 2014-2020г за 2018г 

Иван Бъчваров – зам.кмет  - Това е годишен доклад за наблюдение, който се изготвя всяка 

година. До края на м.март се взема решение и се представя на областен управител. Ще бъдат 

изчистени техническите грешки и ще бъде предоставен отново. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Брезник 

Виолета Младенова – този проект е стоял на сайта вече повече от месец. Обсъждан е, минал 

през комисии. Престои приемане. Ще премахнем думата проект от решението. 

Иван Тинков – необходимо е само технически да се гласува приемането й. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за определяне 

на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ 

Виолета Младенова – по същия начин колеги, качена е на сайта.  Предстои приемане. 

 

Десислава Стоилова – имахме решение да бъде направено искане за изваждане на Брезник от 

списъка на курортните селища. Хората вече получават известията си. Чувствително е 

увеличението. 

 

Виолета Младенова – трябваше да има работна група, която да изготви проекта на писмото. 

Милен Миленков обясняваше, че има нещо, което не е удачно за общината ако излезем от този 

списък. 

 

Иван Тинков – На база на решението на предходната сесия се събра работна група. 

Прегледахме набора от материали. Процеса е доста трудоемък. Трябва да се формира работна 

група със специалист от администрацията. Необходими са познания дори в математиката. 

 

Десислава Стоилова – ОбС може да поиска в министерството и от там да кажат какво трябва 

да представим като документи. 
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Ваньо Добринов – да опишем какъв е мотива за излизане. 

 

Виолета Младенова – по-скоро да попитаме какви са мотивите да сме в този списък. 

 

Росен Огнянов – дали няма да има отрицателен ефект при проекти в областта на туризма. 

 

Десислава Стоилова – става дума за балнеолечение. Тук никога не са се извършвали такива 

процедури. Няма как и да се извършват. 

 

Ваньо Добринов – да гласуваме такова предложение още в четвъртък и да го изпратим. Ще 

предложа проект за решение на сесията  

 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 Със 7 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на списъка на 

пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни съгласно чл. 37и ал. 3 от 

ЗСПЗЗ 

 

Иванка Михайлова – Има прекратени договори за наем. Освободени са имоти. Има и такива с 

променен начин на трайно ползване /имоти с.Муртинци/. За да могат да се отдават  за тази 

стопанска година, предлагаме  да се включат в списъка. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение за 

включване на резервно жилище в Списъка на общинския жилищен фонд 

 

Бойко Атанасов –гл.специалист УС. Имаме нужда от такова жилище. Става въпрос за сграда 

на бившиа АПК. Съгласували сме с областен управител – за социални нужди може. 

 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 Със 7 гласа „за“ се допуска 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

      ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

 

1………………………..Росен Огнянов 

2……………………… Ивелина Крумова 

3……………………….Борислав Стоянов 

4……………………….Иван Тинков 

5……………………….Янка Хранова 

6……………………….Ваньо Добринов 

7……………………… Десислава Стоилова 

ПРОТОКОЛИСТ:  /Л.Любомирова/ 


