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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 

 

 Днес 20.05.2019г от 10,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. 

Присъстват: Йорданка Ушашка, Борислав Стоянов, Ивелина Крумова, Иван Ставрев, Иван 

Тинков, Добринка Дойчева, Катя Йорданова, Станислав Велков, Десислава Стоилова, Росен 

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

Отсъства: Ваньо Добринов  

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

на общината,  Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО, Любляна Петрова – спец.ОМП, 

Иванка Михайлова – спец.селско и горско стопанство,  Лилия Чернева и Детелина Виденова – 

експерти ТСУ и ЕИ, Васка Борисова – специалист ТСУ, Милен Миленков – юрисконсулт. 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:    

1. Докладна записка относно решение за отдаване под наем на обект-общинска собственост 

2. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска 

собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлен 

имот, утвърждаване на оценка за продажба на поземления имот и провеждане на търг 

3. Докладна записка относно промяна решение № 694, протокол № 11 от 24.08.2018г на ОбС 

Брезник прието във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските територии, 

общинска собственост, на основание чл. 12 ал. 1 във връзка с чл. 10 ал.1 т. 1 и чл. 15 ал. 3 

и 4 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/ 

4. Докладна записка относно даване съгласие за ликвидация на имот № 06286.86.53, с площ 

от 23.659 дка с НТП "язовир", находящ се в землището на гр.Брезник 

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

продажба на имот в с.Ноевци, върху който е построена законна сграда с отстъпено право 

на строеж. 

6. Докладна записка относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж 

върху имот общинска частна собственост в землището на с.Гърло 

7. Докладна записка относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен, общинска собственост на територията на Община Брезник 

8. Докладна записка относно заплащане на разход за изразходвано гориво за транспортиране 

на починало лице Петър Димитров Арнаудов 
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9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Долни Романци, с цел възстановяването й  на наследниците на Марика и Бона Георгиеви 

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

с.Долни Романци, с цел възстановяването й  на наследниците на Борис Гигов Кръстев 

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

с.Конска, с цел възстановяването й  на наследниците на Никифор Анев Йоцев 

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

Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Росинка Славова Стоянова 

13. Други 

Виолета Младенова  - уведомява за събрани декларации от кметовете на кметства и предлага на 

комисията по конфликт на интереси да се събере и ги обработи.        

 Уведомява за получена покана за тържество по случай 24май до ОбС.                                                                          

 

Виолета Младенова – председател на ОбС уведомява за допълнително постъпили докладни 

записки: 

-Изработване на проект за обект: ПУП – ПРЗ на ПИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА 

ТЕРИТОРИЯ НА ГР. БРЕЗНИК С №№ 06286.59.17, 06286.61.33, 06286.59.20, 

06286.59.11, 06286.59.27, по КККР на гр. Брезник, собственост на Община Брезник,  

земеделска земя ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕН С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА – УРБАНИЗИРАНА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ 

БРЕЗНИК, представляващ имот с идентификатор 06286.59.18, и върху имоти, с цел 

осигуряване на необходимите площи за РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ТЕРЕНА НА 

СМЕТИЩЕТО, които ще бъдат урегулирани в УПИ І - „СМЕТИЩЕ” в нов квартал 

130, с графична  площ 21 928 кв.м. в устройствена зона със специално предназначение. 

- Докладна записка относно решение за отдаване под наем на недвижими имоти, частна 

общинска собственост 

- Докладна записка относно вземане на решение за вписване на управител на 

„Водоснабдяване” ЕООД 

- Докладна записка относно разрешение за изготвяне на проект за частично изменение 

на ПУП - улица с ОТ 10-20 по РП на с.Конска, с което се иска уличнорегулационната 

линия откъм кв 12 да бъде преместена по материализираните на място огради и сгради 

Поради провеждане на експертен съвет в администрацията, предлага точка ПУП с.Конска да се 

разгледа първа. 

Виолета Младенова предлага за председателстващ на заседанието да бъде Йорданка Ушашка – 

председател на социална комисия. 

 Заседанието открито от  Йорданка Ушашка 

По дневния ред: Гласува се допълнителните докладни записки да бъдат включени в 

дневния ред. 
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 С 11 гласа „за“ се включват 

Гласува се целия дневен ред с допълненията като точката за ПУП с.Конска се разгледа 

първа. 

 С 11 гласа „за“ се приема 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за отдаване под наем на обект-

общинска собственост 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО - знаете, че д-р Гърков напуска помещението. Има 

молба от д-р Бисер Василев от Кошарево да наеме помещението. Предлагаме без търг да му бъде 

отдадено. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „ЗА“ се д опуска 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане 

с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на 

поземлен имот, утвърждаване на оценка за продажба на поземления имот и провеждане на 

търг 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО - има подадена молба за закупуване на имота. 

Изготвена е оценка от лицензиран оценител. Предлагаме явен търг 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна решение № 694, протокол № 11 от 

24.08.2018г на ОбС Брезник прието във връзка с възлагане на добив на дървесина от 

горските територии, общинска собственост, на основание чл. 12 ал. 1 във връзка с чл. 10 

ал.1 т. 1 и чл. 15 ал. 3 и 4 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

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

дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/ 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство – Искаме да допълним решение 694  

в т. 5 за определяне цена на дървесина за населението.  

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 11 гласа „За“ се допуска 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за ликвидация на имот № 

06286.86.53, с площ от 23.659 дка с НТП "язовир", находящ се в землището на гр.Брезник 

Любляна Петрова  - специалист ОМП  -  става дума за прекратяване на експлоатацията и 

ликвидация на язовир Конска. В наредбата е регламентиран начина на ликвидацията на язовира. 

Уведомени са контролните органи. Имаме предписание за ликвидацията на язовира. Да се 

разруши съоръжението, да се рекултивира площта и се осигури речен отток. 

Росен Огнянов – нали държавата щеше да приеме язовирите. 
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 Към заседанието се присъединява Ваньо Добринов – стават 12 членове на комисиите 

Любляна Петрова – за сега е в застой това предложение на държавата. Докато няма акт на МС 

собственик е общината. Около 2000 язовира общините искат да прехвърлят. За сега никой не ги 

иска. Ако не  изпълним предписанието, подлежим на санкции. 

 Гласува се допускане до сесията на ОбС  

 С 12 гласа „за“ се допуска 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване 

на договор за продажба на имот в с.Ноевци, върху който е построена законна сграда с 

отстъпено право на строеж. 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО -  има молба за закупуване на имота. Изготвена е 

оценка на имота. 

Гласува се допускане до сесията на ОбС  

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно 

право на строеж върху имот общинска частна собственост в землището на с.Гърло 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – има получено писмо от държавно горско 

стопанство. Изгражда се път. Цитираме общинските  имоти. 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  този път и сега съществува, 

горското са го ползвали като горски път. Това се прави за по-лесен достъп  до „Пусто гърло“ 

Иван Бъчваров  - зам кмет - уведомени са наследниците на частните имоти. Няма възражения 

  Гласува се допускане до сесията на ОбС  

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен, общинска собственост на територията на Община 

Брезник 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство – предлагаме на два обекта да се 

разделят, Красава и Кошарево. Дървесината е топола. Количеството е записано. Предлагаме 

провеждане на търг. 

Росен Огнянов – цената на корен ли е? 

Иванка Михайлова – цената е на плътен кубик, отрязани дървета. Цената е съобразена с цените в 

държавата за продажба на топола. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

Гласува се допускане до сесията на ОбС  
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 С 12 гласа „за“ се допуска 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно заплащане на разход за изразходвано гориво за 

транспортиране на починало лице Петър Димитров Арнаудов 

Ваньо Добринов – това е трагедия. Човека е сам. Работил в общината. Предлагам и тези 183 лв. 

да ги поеме общината.  

 Гласува се предложението цялата сума да се поеме от общината 

 С 12 гласа „за“ се приема 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за“ се приема 

 

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

землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й  на наследниците на Марика и 

Бона Георгиеви 

Йорданка Ушашка – предлагам точките от 9 до 12 да се разгледат анблок, те са идентични за 

предоставяне на земеделска земя 

 С 12 гласа „за“ се приема 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство. Постъпили са искания за 

възстановяване. Всички документи са налице. 

Иван Бъчваров – само искам да кажа, че едната докладна е от мен,защото става дума за имот за 

който наследник и по завещание е г-н Узунов. 

Гласува се допускане до сесията на ОбС  докладните от т.9 до т. 12  

 С 12 гласа „за“ се допускат 

 

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

землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й  на наследниците на Борис Гигов 

Кръстев 

С 12 гласа „за“ се допуска до сесия на ОбС 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й  на наследниците на Никифор 

Анев Йоцев 

С 12 гласа „за“ се допуска до сесия на ОбС 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на град Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Росинка 

Славова Стоянова 

С 12 гласа „за“ се допуска до сесия на ОбС 
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ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изработване на проект за обект: ПУП – ПРЗ на ПИ ИЗВЪН 

УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. БРЕЗНИК С №№ 06286.59.17, 06286.61.33, 

06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, по КККР на гр. Брезник, собственост на Община 

Брезник,  земеделска земя ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕН С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА – УРБАНИЗИРАНА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ 

БРЕЗНИК, представляващ имот с идентификатор 06286.59.18, и върху имоти, с цел 

осигуряване на необходимите площи за РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ТЕРЕНА НА 

СМЕТИЩЕТО, които ще бъдат урегулирани в УПИ І - „СМЕТИЩЕ” в нов квартал 130, с 

графична  площ 21 928 кв.м. в устройствена зона със специално предназначение. 

Детелина Виденова – еколог в общинска администрация – В процеса на изготвяне на проекта се 

наложи промяна на  имотите. Както го виждате на скицата, така ще изглежда рекултивираното 

депо. Ще бъде сменено предназначението на имотите за сметище 

Виолета Младенова – предлагам за по-голяма яснота да вземем две решения. Да отменим старото 

решение № 52 и да вземем ново решение 

 Гласува се предложение за допускане на докладната до сесия 

                       С 12 гласа „ЗА“  се допуска 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за отдаване под наем на 

недвижими имоти, частна общинска собственост 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – знаете, че ние тези имоти само ги стопанисваме. 

Търсим начин да ги отдадем под наем.  Ползва ги Руслан. 

Росен Огнянов – една година водим битка с Руслан. Да работи така, че и другите да се чувстват 

нормално. Той прави каквото си иска. Не можа общината дори акта да му връчи. Не може да не 

бъде намерен в Брезник. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 12 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за вписване на 

управител на „Водоснабдяване” ЕООД 

Иван Бъчваров – зам.кмет – пропуснали сме да запишем освобождаване на досегашния 

управител. Агенцията по вписванията сега го иска. За да се впише г-н Ковачев, трябва да се вземе 

решението 

Иван Ставрев – има технически грешки при изписване на  датата 31.07. да се изпише правилно. 

 Гласува се допускане на докладната  до сесия на ОбС с поправка в датата 

 С 12 гласа „за“ се допуска 
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ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изготвяне на проект 

за частично изменение на ПУП - улица с ОТ 10-20 по РП на с.Конска, с което се иска 

уличнорегулационната линия откъм кв 12 да бъде преместена по материализираните на 

място огради и сгради 

Васка Борисова – при изменението на уличната регулация, улицата ще бъде 8м. Улицата е 

публична общинска собственост и предлагаме настоящия проект за решение 

Росен Огнянов  - къде се намира кв. 12 

Васка Борисова – материализираните граници са  в кадастъра. Оградите са направени по тези 

граници. Разликите са минимални. 

 Гласува се допускане на докладната до сесия 

 С 11 гласа „за“ се допуска 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

     

    ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ: 

    1..........................................Йорданка Ушашка  

    2......................................... Борислав Стоянов 

    3........................................ Ивелина Крумова 

    4........................................ Иван Ставрев 

    5..........................................Иван Тинков 

    6..........................................Добринка Дойчева 

    7..........................................Катя Йорданова 

    8..........................................Станислав Велков 

    9..........................................Десислава Стоилова 

    10........................................Росен Огнянов 

    11........................................Янка Хранова 

    12........................................Ваньо Добринов  

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

             /Л.Любомирова/ 


