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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 

Гр.Брезник, 30.04.2015г 

 

 

 

  Днес 30.04.2015г от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град 

Брезник  се провежда   заседание на ОбС Брезник. 

От всичко 13 избрани съветника на заседанието присъстват 11. Отсъстват Людмила  Аначкова и 

Десислава Манова. 

 Материалите са раздадени предварително на съветниците. Предложен е следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 

1. Докладна записка относно изработване на проект за обект : ЧИ на ПУП-ПРЗ за отмяна 

предвиждането на ПУП на гр.Брезник относно изщграждане на улица с ОТ 85-931 

предвиждане на нова улица с ОТ №№ 84,8401 – 8402, 8403, 8404 и 8405 от част от терен, 

представляващ УПИ ІІІ-за обществено жилищно строителство и магазини в кв. 12, и 

зменение на дворищната регулация на УПИ ІV за озеленяване, V за модна централа и 

магазини, VІ за озееняване и VІІ за битов комбинат и обособяване на нов квартал № 125. 

2. Докладна записка относно допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Брезник. 

3. Докладна запискао относно удължаване с анекс на срока на договора за управление на 

„Водоснабдяване” ЕООД. 

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка на имот в урбанизирана територия на 

град Брезник. 

5. Докладна записка относно утвърждаване на о ценки за продажба на придаваеми имоти в 

селата Бегуновци и Кошарево. 

6. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени 

на услуги по ЗМДТ в Община Брезник. 

7. Докладна записка относно Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, 

ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в 

техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им мексплоатация и 

извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и 

други водни организми,както и получената по съответните технологии продукция от тях 

върху язовир, публична общинска собственост: Язовир „Кошарево” , землището на 

с.Кошарево, Община Брезник в северното подножие на хълба „Прокопие”, 

представляващ  имот № 000193 в местността „Валятовец”, разположена западно от 

посоченото населено място с ЕКАТЕ 39150, акт за общинска публична  собственост № 

518/19.10.2009г. 

8. Докладна записка относно утвърждаване концесионер на язовир „Завала”. 

9. Докладна записка относно даване мандат на представителя на Община Брезник за 

участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Перник. 

10. Докладна записка относно вземане на решение за избор на форма на управление на 

горските територии - собственост на Община Брезник. 

11. Докладна записка относно Приемане на Общински план за развитие на социалните 

услуги в Община Брезник през 2016г. 

12. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община 

Брезник за 2015 - 2018г. 
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13. Докладна записка относно утвърждаване на оценки на земеделски имоти №№ 017053, 

017054, частна общинска собственост в землището на с.Конска и имоти №№ 040022 и 

040020, собственост на "ВАНКООП" ЕООД с управител Иван Павлинов Иванов, в 

землището на с.Конска. 

14. Докладна записка относно даване съгласие за продажба на плуг, утвърждаване на оценка 

и насрочване на търг. 

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценки на общински поземлен имот № 

06286.64.1 и поземлен имот № 06286.59.11, собственост на николай Иванов Киров и 

вангелия Грозданова Кирова. 

16. Докладна записка относно решение за обявяване на търг за отдаване под наем на имот 

частна общинска собственост с.Билинци. 

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

цел възстановяването и на бившите собственици -Доко Симов Стоянов. 

18. Докладна записка относно предоставяне на земя от ОПФ в землището на с. Гоз  с цел 

възстановяването и на бившите собственици - Гроздан Митов Минков. 

19. Докладна записка относно предоставяне на земя от ОПФ в землището на с. Гоз  с цел 

възстановяването и на бившите собственици - Седевчо Димитров Минков. 

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

цел възстановяването и на бившите собственици - Борислав Манчев Йотов. 

21. Докладна записка относно предоставяне на земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци и  

с. Гигинци   с цел възстановяването и на бившите собственици - Борислав Манчев 

Йотов. 

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

цел възстановяването и на бившите собственици - Софийка Сергиева Докева. 

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

цел възстановяването и на бившите собственици - Евгени Таков Наков. 

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

цел възстановяването и на бившите собственици - Васа Янков Дангуров 

 

25. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци и с.Гигинци с цел 

възстановяването й на бившите собственици – Борислав Манчев Йотов. 

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

с.Гърло, Видрица, Муртинци, Конска с цел въстановяването й на бившите собственици - 

Петър Георгиев Стефанов 

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

с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Крум Васков Пейчев. 

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

с.Садовик, с цел възстановяването й на бивште собственици - Велко Атанасов Ходжов 

29. Докладна записка относно утвърждаване на оценка на поземлен имот в землището на 

с.Горни Романци и продажбата му чрез търг. 

30. Докладна записка относно отдаване под наем на имоти, представляващи земя по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

31. Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПЗ на земеделснка земя 

– нива, част от ПИ № 001079 по КВС на с.Гоз, Община Брезник, собственост на Иван 

Георгиев Петков от гр. София, във връзка с изискванията на чл. 124а за промяна на 

предназначението на земеделска земя за изграждане на мансдра за праработка на мляко 

до пет тона дневно. 

32. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ № 

069020, част от отдел 9, подотдел 3 в землището на с.Ребро с площ 400 кв.м за 

разполагане на мобилна базова станция БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 

НА ЗЕМЯТА. 

33. Отчет на „Водоснабдяване” ЕООД за 2014г. 

34. Отчет на „Брезник фарм” ЕООД за 2014г. 
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35. Писмо на кметски наместник с.Кошарево относно отпускане на еднократна помощ на 

Капка Борисова Вълчанова. 

36. Отчет за дейността на Общински исторически музей за 2014г. 

37. Молба от Мирослава Антонова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ. 

38. Молба от Енка Владкова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ. 

39. Молба от Богомил Найденов Богомилов за отпускане на еднократна финансова помощ. 

40. Молба от Костадин Светозаров за отпускане на еднократна финансова помощ. 

    

Заседанието открито от Ваньо Добринов, председател на ОбС. Същия уведомява за 

допълнително постъпили материали както следва:                                                   

    

- Разглеждане Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или на части от тях на територията на Община Брезник 

- Докладна записка относно продажба на земеделски имот № 000233 в землището на 

с.Кошарево чрез провеждане на търг 

- Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на 

ДФ "Земеделие" - разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

14/223/00255 от 15.04.2015г по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски 

земи" за проект "Залесяване на и мот № 001001 местност "Църква" и имот № 002001 

местност "Видричка бара" с.Видрица, Община Брезник, склю\чен между Община 

Брезник и ДФ "Земеделие" - разплащателна агенция. 

- Издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 14/321/01291 от 

27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони“ за Проект „Реконструкция на път до манастир „Св. Св. Козма и Дамян с. 

Гигинци“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата  

Секирна до отклонението за село Режанци“ Община Брезник“, сключен между 

Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

- Издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 49/3/3221139 от 

05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с 

реализирането на  проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места“ за проект с № 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от 

улица „Цвета Лумбарова“ в гр. Брезник“, сключен между ДФ „Земеделие” , „МИГ 

Брезник-Трън“ и Община Брезник. 

 

- Издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 49/3/3131136 от 

05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с 

реализирането на  проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ 

за проект с № 49/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа и 

информационна цел в читалище „Просвещение“ гр. Брезник“, сключен между ДФ 

„Земеделие” , „МИГ Брезник-Трън“ и Община Брезник. 

 

- Издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 14/313/00188 от 

23.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ за Проект 
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„Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на 

Община Брезник, обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии”, 

сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

- Докладна записка относон искане за допускане на частично изменение нна ПУП вх.№ 

70-00-171/29.04.2015г. придружено от проектопредложение за ЧИ на ПУп – план за 

регулация на УПИ № VІІІ-501.914, собственост на Община Брезник и УПИ № 

ІХ.501.913, собственост на „Брезина 2000” ООД, кв. 36  по РП на град Брезник, 

06286.913, кв. 36. 

- Разпореждане на районна прокуратура относно решение  № 590 на ОбС 

- Утвърждаване  кандидат за съдебен заседател за Окръжен съд Перник  

 

Ваньо Добринов предлага т. 35 – отпускане помощ на  Капка Борисова да остене за 

следваща сесия до изясняване здравословното състоянине на жената. 

 Дневният ред се подлага на гласуване заедно с направените допълнения и изменения. 

 С 11 гласа „за” дневния ред е приет с направените изменения. 

                 

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

ПРЗ за отмяна предвиждането на ПУП на гр.Брезник относно изщграждане на улица с ОТ 

85-931 предвиждане на нова улица с ОТ №№ 84,8401 – 8402, 8403, 8404 и 8405 от част от 

терен, представляващ УПИ ІІІ-за обществено жилищно строителство и магазини в кв. 12, 

и зменение на дворищната регулация на УПИ ІV за озеленяване, V за модна централа и 

магазини, VІ за озееняване и VІІ за битов комбинат и обособяване на нов квартал № 125. 

 

Ваня Василева – от името на ПК по ИР и ТСУ – камисията разгледа и допуска докладната. 

 

Ваньо Добринов – няма да гласувам поради конфликт на интереси. 

 

 Предложението за решение за подлага на гласуване 

 С 10 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  699 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.5 от ЗУТ Общинският съвет 

ОБрезник  разрешава изработването на проект за обект: ЧИ на ПУП – ПРЗ, с който се 

закрива улица с ОТ 85 – 93, от част от терена на УПИ ІІІ- за общ. жилищно строителство и 

магазини се предвижда обособяване на нова улица с ОТ 84, 8401, 8402, 8403, 8404 и 8405, 

при което се измени и дворищната регулация на УПИ ІІ-за озеленяване, УПИ V за модна 

централа и магазини, УПИ VІ-за озеленяване и УПИ VІІ за битов комбинат.  

Изменението да се съобрази с имотните граници на имоти №№ 843, 1508, 1509, 1510 и 

1866 и собствеността на имотите в съответствие с изискванията на ЗУТ..  

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник. 

 

Ваня Василева – комисията разгледа докладната. Постъпи предложение в решението да се 

запише внасяне на депозит за оценката. 

 

Иван Борисов –  секретар на Община Брезник - уточнява начина на определяне на депозита. 
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Ваньо Добринов – Как ще се определи и как ще се внася депозит? 

 

Иван Борисов – Става дума за оценки за имоти за които не се провежда търг /придаваеми места 

например/. Който иска да придобие имота ще внася депозит за възлагане на оценката. Идеята е 

да се ангажира финансово молителя, защото има случаи когато след като се види оценката ж 

елаещият се отказва от имота. Ако реши след няколко месеца се прави нова оценка. 

 

Васко Попов – това е плаващ ценоразпис. 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет на общината – Не е ли възможно да се фиксира някаква сума. 

 

Иван Ставрев – предлагам да приемем предложението на администрацията. 

 

 Гласува се предложението от докладната  

 С  11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  700 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Общинският съвет Брезник, 

прави следното допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Брезник:  

Към чл. 33 се прибавя изречение четвърто със следното съдържание:  

„Разходът за оценката на имоти, предмет на разпоредителна сделка, с изключение на 

имотите, за които се провежда търг, се заплаща предварително в Общината от 

заинтересованото лице чрез внасяне на депозитна сума”. 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна запискао относно удължаване с анекс на срока на договора за 

управление на „Водоснабдяване” ЕООД. 

 

Ваня Василева – Комисията допуска за разглеждане 

 

 Гласува се предложението от докладната 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  701 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 21, 27 и 28 

от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за 

упражняване на правото на собственост на Община Брезник в тях, Общинският съвет Брезник 

упълномощава кмета на Общината да сключи анекс към договора за управление с 

„Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник, с който удължава срока на договора до 31.12.2015 год. до 

избор на нов управител. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка на имот в 

урбанизирана територия на град Брезник. 

 

Ваня Василева – комисията допуска за разглеждане 

 

 Гласува се предложениня проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  702 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл.33 от 

НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:  

 

Утвърждава оценката на поземлен имот с идентификатор 06286.12.45, местност 

„Гледан”, гр. Брезник, представляващ урбанизирана територия за друг вид застрояване, с площ 

471 кв.м., акт за частна общинска собственост № 1499 от 21.06.2012 год., в размер на 3111.53 

лв. (6.61 лв./кв.м).  

 

 

 

 

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

придаваеми имоти в селата Бегуновци и Кошарево. 

 

Ваня Василева – комисията допуска за разглеждане 

 

 Гласува се предложениня проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  703 

 

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. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

 

І. Утвърждава  пазарните оценки на:                                                      

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІV – 142 в кв. 6  по РП на с. 

Бегуновци с площ от 4 кв.м  на стойност 24.50 лв. (6.13 лв. на кв. м). Сумата се облага с 

ДДС. 

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІV – 363 в кв. 44  по РП на с. 

Кошарево с площ от 148 кв.м  на стойност 964.80 лв. (6.52 лв. на кв. м). Сумата се облага с 

ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори за посочените имоти.  

         

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:   Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне на 

местните такси и цени на услуги по ЗМДТ в Община Брезник. 

 

Ваня Василева – комисията допуска предложените изменения 
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 Гласува се предложението. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 704 

 

На основание чл. 21, ал1 т.7от ЗМСМА, чл.9 от Закона за местни данъци и такси, ЗИД на 

АПК- ДВ бр.27/25.03.2014г., Наредбата за административното обслужване /ДВ. бр. 47/2008 год. 

и ДВ. бр.27/14.04.2015 г./, Методика за определяне на разходоориентиран размер на 

таксите/ПМС № 1 от 05.01.2012 г./ ДВ. бр.4 от 13 Януари 2012г./ , Общинският съвет гр. 

Брезник:  

 

1. Приема изменения на Наредбата за таксите и цените на услугите в Община Брезник по 

ЗМДТ както следва: 

В чл.3, ал.1 се добавят: 

т.4. Разходите за доставка /пощенските разходи/ на индивидуални административни актове 

до заявителя, са за негова сметка и се предплащат при заявено получаване в чужбина, а за 

страната – при доставката. Размерът им се определя според поискания вид препоръчана пратка 

по тарифата на лицензирания пощенски оператор; 

т.5. Пощенските разходи за придвижване на документи между общината и други 

администрации за реализирането на КАО са за сметка  на общинския бюджет;  

т.6 Услугите се предплащат при заявяването на услугата, чрез всички възможни канали: на 

гише, по банков път, със пощенски записи, по електронен път; 

т.7. Таксата за услуги, заявени като „бързи” е в двоен размер; 

т.8. Когато при комплексна услуга, заявителят е предоставил необходима, актуална 

информация с валиден документ, издаден от община Брезник, той заплаща намалена такса. 

Коткретния размер на намалението се определя от стойността на дяловото участие на 

разходите, взети в предвид при формирането на комплексната такса. 

 

2.  Приема промените за останалите членове в Наредбата по приложение , неразделна част 

от настоящето решение. 

 

       3.  Задължава Кмета на  общината, да организира изпълнението на наредбата и  на всички,  

непроменени с това решение услуги да се изпишат в наредбата новите им шифри  съгласно 

СУНАУ-2015- 17.02. 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно Предоставяне на концесия за услуга с 

предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея 

съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им 

мексплоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и 

отглеждане на риби и други водни организми,както и получената по съответните 

технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: Язовир 

„Кошарево” , землището на с.Кошарево, Община Брезник в северното подножие на хълба 

„Прокопие”, представляващ  имот № 000193 в местността „Валятовец”, разположена 

западно от посоченото населено място с ЕКАТЕ 39150, акт за общинска публична  

собственост № 518/19.10.2009г. 

 

Ваня Василева – комисията допуска предложените изменения 

 

 Гласува се предложението. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 705 
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          На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА,  чл.38, ал.1 и  чл. 39, ал.1 и 2 от Закона за 

концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и при 

мотиви, подробно изложени в докладната записка, Общински съвет Брезник: 

 

          І. Открива процедура за предоставяне на концесии при следните условия: 

1. Предмет на концесия: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и 

прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на 

безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и 

отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 

продукция от тях, воден спорт . 

2. Обекти на концесия: 

2.1. Язовир „Кошарево” намиращ се в землището на село Кошарево  , община Брезник. За 

обекта има издаден акт за публична общинска собственост -  АОС № 518/19.10.2009г. и  скица 

№ 00220/04.05.2014 година за имот № 000193 от КВС с обща площ 26.919 дка от 

ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ – гр.Брезник  

 

3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: 

Чрез обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане  и 

отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 

продукция от тях,   любителски и стопански риболов, спортен риболов, при условие, че не се 

застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната 

безопасна експлоатация.       

4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура  и принадлежности - няма;            

5. Максимален срок на концесията – 20 години;            

6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор;            

7. Условията за осъществяване на концесията:  

7.1. Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.   

7.2. Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива 

бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента 

на тяхното изграждане.    

7.3. Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на 

сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването 

им. 

7.4. При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на 

концесионера за извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите. 

7.5. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други 

разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с  

изискванията на  Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, 

Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите 

и  другите действащи нормативни актове. 

7.6. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, 

запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за 

сметка на концесионера. 

7.7. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и 

приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията. 

7.8. Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на 

трети лица, освен по предвидения в закона ред. 

7.9. Концесионерът няма право да продава, прехвърля или по друг начин да се разпорежда с 

обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на 

концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, 

независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не. 
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7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията 

и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията,  се 

предоставят под наем на трети лица. 

7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено 

или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по 

концесионния  договор. 

7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 

действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 

служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 

7.13. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването 

на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, 

проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, 

или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на 

концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото 

продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната 

амортизация за периода на ползването. 

7.14.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за 

реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе 

съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

Закона за биологичното равновесие (ЗБР).   

7.15.Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на 

концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок 

да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната 

среда; 

7.16.Концесионерът е длъжен  да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за 

борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се 

застрашава целостта на обекта на концесията. 

7.17.Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията 

си при настъпването на форсмажорно събитие.  

7.18.Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, 

трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми 

другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на 

форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. 

Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в 

която е спряно изпълнението на задълженията й. 

7.19.Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения 

концесионен договор,  за вреди които са  последица от форсмажорно събитие. 

7.20.През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от 

форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на 

действието на форсмажорното събитие: 

7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват 

задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие; 

7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия 

възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие  и необходимостта от изменение 

на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, 

резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до 

минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие. 

7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора 

веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие. 

7.22. При наличието на форсмажорни обстоятелства концесионерът е длъжен да допусне и да 

търпи трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право 

на обезщетение или компенсация за това.   
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 8.Основни права и задължения по концесионния договор: 

8.1. Основни права и задължения на концедента:   
8.1.1. Да упражнява правото на управление при провеждането на техническата експлоатация на 

язовирната страна и съоръженията към нея и упражнява контрол върху концесионера, в 

съответствие с чл. 117, ал. 1 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 год. за условията и реда за 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях 

(Обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.); 

8.1.2. Да назначава експертни технически съвети за приемане на анализ на техническото 

състояние на язовирната стена и съоръженията към нея в съответствие с чл. 122, ал. 2 от 

Наредба № 13/2004 г.  

8.1.3. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания 

в срокове и при условия, определени в концесионния договор. 

8.1.4. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, екологична и 

друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както  и на достъп до 

обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на 

задълженията на концесионера по сключения  договор и съгласно условията на концесията; 

8.1.5. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно 

неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор.   

8.1.6. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, 

компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са 

свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на концесията. 

8.1.7. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да 

управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с 

условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да 

не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и 

като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от 

концесионера; 

8.1.8. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да 

пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на 

концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор. 

8.1.9. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера 

задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в 

договора. 

8.2. Основни права и задължения на концесионера:  

 Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния  договор, 

концесионерът има право: 

8.2.1. Да извършва дейностите по стопанисване, поддържане, експлоатация и мониторинг на 

язовира, съгласно изискванията на Наредба № 13/2004 г. и Правилника за правилна и безопасна 

експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (Обн.- 

ДВ, бр. 97 от 02.11.2004 г.); 

8.2.2. Да осъществява техническа експлоатация, осигуряваща безопасна работа на язовирната 

стена и съоръженията към нея, като съблюдава чл. 55 от Наредба № 13/2004 г.; 

8.2.3. Да изготви инструкция за експлоатация и поддържане на язовира, която да се утвърди от 

концедента, в съответствие с чл. 38, ал. 1 от Наредба № 13/2004 г.; 

8.2.4. Да оборудва авариен склад и поддържа в готовност и наличност авариен резерв от 

материали и резервни части в съответствие с чл. 55, т.3 от Наредба № 13/2004 г.; 

8.2.5. Да осигури охрана на язовирната стена и съоръженията към нея, в съответствие с Глава 

девета от Наредба № 13/2004 г.; 

8.2.6.  Да уведомява предварително при изпускане на води от язовира по време на преминаване 

на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи общинската 

администрация на община Брезник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – 

Благоевград и Областно управление „пожарна безопасност и защита на населението” – Перник, 

в съответствие с чл. 142 от Закона за водите. 
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8.2.7. На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали 

приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване; 

8.2.8. Да преработва плодовете, които са негова собственост; 

8.2.9.Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост; 

8.2.10. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед осъществяването на 

неговата нормална експлоатация; 

8.2.11. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с 

ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с концедента и 

компетентните органи, съгласно изискванията на закона; 

8.2.12. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които 

възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с 

концесията, от негово име и за негова сметка. 

Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор,  

концесионерът, е длъжен: 

       8.2.13.Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени 

съгласно договора за концесия; 

     8.2.14. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър 

търговец; 

      8.2.15. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във 

връзка със сключването на концесионния  договор; 

      8.2.16. Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за 

възстановяване и поддържане на съоръженията; 

     8.2.17. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта 

технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация; 

     8.2.18. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо 

действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор; 

     8.2.19. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на 

разстояние до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката; 

      8.2.20. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията 

и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители 

или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 

     Концесионерът е длъжен: 

     8.2.21.1 Да изготвя авариен план за действие, в изпълнение на чл.138, ал.3 от Закона за 

водите /ЗВ/ и в съответствие изискванията на чл.35, ал.1 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ 

и чл.58, ал.1 от Наредба №13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; 

    8.2.21.2 Да съгласува аварийният план по предходната точка с концедента, с Областно 

управление „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник и със собствениците на 

хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на 

концесионния договор; 

    8.2.21.3 Да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ 

    8.2.22. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да 

ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения; 

    8.2.23. След изтичане на срока на договора да предостави обратно     на концедента обекта, 

предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, 

скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и 

състоянието на обекта на концесията.  

    8.2.24. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на   

Концедента,  не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, 

планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и 

състоянието на обекта на концесията.  
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   8.2.25.За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната 

програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от концесионера и 

длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията.  

   8.2.26.Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект 

в полза на Община Брезник за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, 

включително земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането.  

          Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си,  по: 

  опазване на околната среда и  екологичната програма за концесионния обект: 

  експлоатиране и поддържане на  обекта на концесията в техническо изправно 

състояние: 

  водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; 

  социалната програма на концесията;              

9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – 

няма.  

10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за 

предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители   

       10.1. Концесионерът  не може да отдава под наем на трети лица обекта на   концесията.  

       10.2.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 

умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията 

по концесионния  договор; 

       10.3.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 

действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 

служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 

11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:  

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема 

банкова гаранция или парична гаранция,  като гаранция за изпълнение на инвестиционната 

програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, 

съобразно с инвестиционната му програма.  Гаранцията за изпълнение на инвестиционната 

програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари  на текущата година. При 

неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за 

съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или 

парична гаранция. 

 

12.  Условия за извършване на концесионно плащане, включително:  

 

а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на  

концесионния договор (1/2 от размер на предложената);                                                                                

1. Язовир "Кошарево"  в землището на село Кошарево  минимум 200 лв. 

 

б) размер на минималното годишно концесионно плащане    

  

1. Язовир "Кошарево"  в землището на село Кошарево минимум 400 лв. 

  

  

  

  в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 

концесионното плащане: няма 

  г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане се внася  

в брой в касата на Община Брезник или чрез банков превод по сметката на Община Брезник в 

обслужващата я банка на две годишни вноски: 

 първа вноска в размер на 60%  от годишното концесионно плащане - до 31 януари 

на текущата година, или в първия работен ден след тази дата  и  

 втора вноска в размер на  40%  от  годишното концесионно плащане - до 30 ноември 
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на текущата година, или в първия работен ден след тази дата   

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с 

опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и 

обекти и на обществения ред: 

13.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, 

концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, 

водно стопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната 

сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на 

Общински съвет Брезник и действащото законодателство. 

13.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали 

обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за 

околната среда, за човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и за   обществения 

ред, както и в други случаи, определени със закон.  

13.3. Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за 

постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото 

на подпочвените води и др. 

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за 

концесиите -  такава не се предвижда;          

 

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в 

полза на концедента обекта на концесията:  

Концесионерът е задължен  да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза 

на община Брезник за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително 

земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно 

получена от Община Брезник служебна бележка, извлечение от счетоводните книги;          

  

16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 

определени – съгласно документацията за участие;           

  

17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:              

     Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер 

ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната оферта /ИИО/  по 

формулата:   

ИИОi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе)] х 100,  

 

Където:   

КП-Концесионното плащане -  в лв., съгласно офертата на участника; 

СИ-Инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника; 

СЕ – стойност –разкрити работни места., съгласно офертата на  участника; 

 

Коефициентите на тежест в %  на отделните критерии са както следва: 

Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %; 

Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите  -  20%; 

Ксе – коефициент на тежест за предложения по разкрити работни места – 10%; 

        

Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели на 

стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по 

коефициента за тежест на съответния критерии.  

 

18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне 

на концесия.  

 Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или 

банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците. 



14 

 

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на  

Община Брезник или по банкова сметка на Общината. 

 

Гаранцията е в размер, както следва: 

 

1. Язовир "Кошарево"  в землището на село Кошарево минимум 400 

лв. 

  

  

 

Цена на документацията за участие - 60 лв. с включено  ДДС. 

 ІІ.Възлага  на Кмета на Община Брезник да организира провеждането на процедурата, 

съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и  да внесе в Общински съвет доклад, относно 

резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионери.  

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване концесионер на язовир 

„Завала”. 

 

Ваня Василева – комисията допуска предложените изменения 

 

 Гласува се предложението. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 706 

 

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 58, ал. 2, т. 1 от 

Закона за концесиите, чл.чл. 87, 88 и 89 от Правилника за приложение за Закона за 

концесиите,  Общински съвет Брезник: 

1. Определя за концесионер на язовир „Завала” (АОС № 57/08.06.1999 год.), с. 

Завала, община Брезник, класиралият се на първо място: „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРТНЪРС” 

ЕООД, ЕИК 201806893, със седалище и адрес на управление в гр. София 1606, район Красно 

село, бул. „Ген. Тотлебен” № 2 А, ет. 4, ап. 10, с предложени за концесионно плащане – 3000 

лв.; инвестиции 450000 лв. за целия срок на договора и назначена работна ръка – 4 бр. 

2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички 

предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото 

не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен. 

3. Концесионерът да не осъществява стопанските дейности по т. 3 от Решение № 

601, взето с Протокол № 7/10.11.2014 г. на Общински съвет Брезник, преди да приведе 

язовирната стена и съоръженията към нея в изправно техническо състояние, съгласно чл. 46 

от Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. 

4. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за концесия в срок до 30 дни 

след влизане на настоящето решение в сила, съгласно точка 2. 

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване мандат на представителя на Община 

Брезник за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Перник. 

 

Ваня Василева – комисията допуска за разглеждане 
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Ваньо Добринов – предлагам да дадем мандат на кмета за участие в заседанията на асоциацията 

до края на мандата. 

 Гласува се направеното предложение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  707 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198 е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите, Общинският съвет Брезник дава мандат на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община 

Брезник и представител на общината в Общото събрание  на Асоциацията по ВиК да участва в 

събранията на асоциацията до края на мандата. 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за избор на форма на 

управление на горските територии - собственост на Община Брезник. 

 

Ваня Василева – не е разглеждана в комисия 

 

 Гласува се направеното в докладната предложение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   708 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.51, ал.1 от ЗОС,  чл. 181, ал. 1 , т.1, буква 

/в/ от Закона за горите и § 15 а от ЗИДЗГ, Общинският съвет Брезник: 

 

1. Определя управлението на горските територии, собственост на Община Брезник да се 

осъществява от общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост. 

 

2. Възлага на кмета на Общината да извърши последващи действия . 

          

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на Общински план за 

развитие на социалните услуги в Община Брезник през 2016г. 

 

Ваня Василева – комисията приема и допуска за разглеждане 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е   №  709 

 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС – Брезник приема 

Годишен план за развитие на социалните услуги през 2015 год.  

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане на Програма за развитие 

на туризма в Община Брезник за 2015 - 2018г. 

 

Ваня Василева – комисията приема и допуска за разглеждане 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е   №  710 
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На основание чл. 17, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1 от Закона за 

туризма,  ОбС – Брезник приема Програма за развитие на туризма в община Брезник за 2015 – 

2018  год.  

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки на 

земеделски имоти №№ 017053, 017054, частна общинска собственост в землището на 

с.Конска и имоти №№ 040022 и 040020, собственост на "ВАНКООП" ЕООД с управител 

Иван Павлинов Иванов, в землището на с.Конска. 

 

Ваня Василева – комисията допуска за разглеждане 

              Гласува се предложението от докладната. 

             Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

              С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  711 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл.34, ал.4 и чл. 40, ал. 3, изречение второ и 

трето от ЗОС,  чл. 32, ал.1 и  ал. 3  от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник, 

1. Утвърждава оценките за следните имоти както следва: 

 

а)  за имот  № 017053, ливада , местността „Баланица”, пета категория с площ 18.927 дка,  

частна общинска собственост в землището на село Конска, пазарната оценка на лицензирания  

оценител е в размер на 6 189.84лв, (327.04лв/дка); 

б)  за имот №017054, ливада , местността „Баланица”, пета категория с площ  от 2.174 дка 

частна общинска собственост в землището на село Конска, пазарната оценка на лицензирания  

оценител е в размер на 710.98лв (327.04лв/дка); 

в) за имот № 040022 , нива седма категория, местност „Вървище” с площ от 8.601 дка  в 

землището на с. Конска собственост на „ВАНКООП”ЕООД с управител Иван Павлинов 

Иванов,  пазарната оценка на лицензирания  оценител е в размер на 2 812.85лв. (327.04лв/дка); 

г) за имот №040020, нива седма категория, местност „Райкова страна” с площ от 11.400 дка в 

землището на с. Конска, собственост на „ВАНКООП”ЕООД с управител Иван Павлинов 

Иванов, пазарната оценка на лицензирания  оценител е размер на 3 728.22лв(327.04лв/дка). 

         2. Разликата в цената между  имотите, предмет на замяната на стойност от 359.75лв да 

се доплати от „ВАНКООП”ЕООД с управител Иван Павлинов. 

         3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за замяната.  

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба на 

плуг, утвърждаване на оценка и насрочване на търг. 
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Иван Бъчваров  - зам.кмет -  постъпила е молба за закупуване на плуга. Изготвена е оценка. 

 

Ваньо Добринов – по списък член в комисията Ваньо Добринов. 

 

 Гласува се предложението от докладната. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  712 

 

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

ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2, т.1 и чл. 37 от НРПУРОИ , Общинският съвет гр. Брезник,  

І. Дава съгласието си да бъде продаден плуг тракторен навесен тип ПН-4-25, инв. № 3, 

фабричен № 5867, година на производство 1990 г.: 

2.Утвърждава пазарната оценка на плуга на стойност 200 лв., която се облага с ДДС.  

3. За продажбата да се организира търг с явно наддаване от комисия в състав: 

            Председател: Иван Димитров Бъчваров; 

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

                          2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция; 

  3. Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД; 

                         4. Ваньо Добринов  - общински съветник и 

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция. 

 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки на 

общински поземлен имот № 06286.64.1 и поземлен имот № 06286.59.11, собственост на 

николай Иванов Киров и Вангелия Грозданова Кирова. 

 

 Гласува се предложения в докладната проект за решение. 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  713 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл.34, ал.4 и чл. 40, ал. 3, изречение второ и 

трето от ЗОС, чл. 32, ал.1 и  ал. 3  от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник, 

1. Утвърждава оценките за следните имоти с ПИ  както следва: 

а) за имот № 06286.64.1, нива  в местността „Дълбоки дол” с площ от 16.255 дка , частна 

общинска собственост в землището на гр. Брезник оценката на експерт оценителя е размер на 

5 478.54лв.(337.04лв/дка) 

б) за № 06286.59.11, нива в местността „Чифлик” с площ от 5.103 дка  в землището на 

гр.Брезник, собственост на Николай Иванов Киров и Вангелия Грозданова Кирова оценката на 

експерт оценителя е в размер на 1668.87лв (327.04 лв/дка) 

         

         2.  Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за замяната.  

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на търг за 

отдаване под наем на имот частна общинска собственост с.Билинци. 
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Ваня Василева – няма да гласувам поради конфликт на интереси. 

 

 Гласува се предложения в докладната проект за решение- 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 10 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  714 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, 

чл. 7, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник,  

І. Дава съгласието си да бъде проведен търг за отдаване под наем на следните имоти: 

1.Едноетажна сграда със ЗП 75 кв. м, намиращ се в терен, представляващ УПИ XІІІ- „За 

обществено обслужване и озеленяване ”, кв. 8 по РП на с. Билинци. Предмет на дейност: 

стопанска. Месечна наемна цена 18.75 лв., облагаеми с ДДС. 

2.Петно за павилион № 8 на кооперативния пазар в гр. Брезник, кв. 58 А по РП, с площ 6 

кв. м  за монтиране на павилион за търговска дейност. Месечен наем 18.00 лв. , облагаеми с 

ДДС.    

ІІ. Начин на провеждане на търга – с явно наддаване. 

ІІІ. Определя комисия в състав: 

            Председател: Иван Димитров Бъчваров; 

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

                      2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция; 

                      3. Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД; 

                      4. Вера Николова Владимирова- км. наместник на с. Гърло; 

 резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция. 

 

ІV.В Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община 

Брезник за 2015 год. да се допълни точка V- „Отдаване под наем на неземеделски имоти” с 

имота в с. Билинци.  

     

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земя от ОПФ в 

землището на с. Гигинци с цел възстановяването и на бившите собственици -Доко Симов 

Стоянов. 

 

 Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  715 

 

 

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. № 5800-246/08.12.2014г.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 Доко Симов Стоянов,  както следва: 

 Имот с № 004037, ливада , шеста категория с площ от 3.889 дка, местност „Герин чукар", 

образуван от имот с № 004028, частна собственост на Община Брезник;  
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 Имот с № 006021, ливада , шеста категория с площ от 5.462 дка, местност „Дълбока 

падина", образуван от имот с № 006011, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 039095, пасище, мера , шеста категория с площ от 3.929 дка, местност „Миндол", 

образуван от имот с № 039072, частна собственост на Община Брезник;       

 Имот с № 039099, пасище,мера, шеста категория с площ от 3.137 дка, местност „Ковачево 

ливаге", образуван от имот с № 039072, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 039100, пасище,мера, шеста категория с площ от 4.568 дка, местност „Стойна 

могила", образуван от имот с № 039072, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 040028, нива, девета категория с площ от 4.664 дка, местност „Маркова дубица", 

образуван от имот с № 040020, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 040029, нива, девета категория с площ от 4.748 дка, местност „Дълбока падина", 

образуван от имот с № 040020, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с №040030, нива, девета категория с площ от 3.961 дка, местност „Дубица", 

образуван от имот с № 040020, частна собственост на Община Брезник 

   

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона 

действия. 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земя от ОПФ в 

землището на с. Гоз  с цел възстановяването и на бившите собственици - Гроздан Митов 

Минков. 

 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  716 

 

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. № 5800-260/19.12.2014г.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 Гроздан Митов Минков,  както следва: 

 Имот с № 017045, пасище мера , девета категория с площ от 3.907 дка, местност 

„Падина", образуван от имот с № 017041, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 025061, нива, девета  категория с площ от 2.390 дка, местност 

„Дреновец", образуван от имот с № 025046, частна собственост на Община 

Брезник;  
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 Имот с № 025062, нива, девета  категория с площ от 3.030 дка, местност „Забел", 

образуван от имот с № 025046, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 025060, нива, девета  категория с площ от 6.651 дка, местност „Преин 

рид", образуван от имот с № 025008, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 025059, нива, девета  категория с площ от 5.476 дка, местност „Слана 

вода", образуван от имот с № 025047, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 024034, нива, девета  категория с площ от 5.567 дка, местност „Цървеня", 

образуван от имот с № 024006, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 019057 нива , четвърта  категория с площ от 3.410 дка, местност 

„Мусинец", образуван от имот с № 019017, частна собственост на Община 

Брезник; 

 Имот с № 003047 нива , девета  категория с площ от 2.644дка, местност 

„Воденичище", образуван от имот с № 003018, частна собственост на Община 

Брезник; 

 Имот с № 017044, пасище мера , девета категория с площ от 2.173 дка, местност 

„Пладненица", образуван от имот с № 017041, частна собственост на Община 

Брезник;  

     2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 

 

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земя от ОПФ в 

землището на с. Гоз  с цел възстановяването и на бившите собственици - Седевчо 

Димитров Минков. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  717 

 

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. № 5800-253/18.12.2014г.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 Седевчо Димитров Минков,  както 

следва: 

 Имот с № 003048, нива, девета категория с площ от 5.029 дка, местност 

„Воденичище", образуван от имот с № 003028, частна собственост на Община 

Брезник;  
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 Имот с № 004050, нива, пета  категория с площ от 2.667 дка, местност 

„Воденичище", образуван от имот с № 004012, частна собственост на Община 

Брезник;  

 Имот с № 017046, пасище мера, девета  категория с площ от 1.048 дка, местност 

„Пладненица", образуван от имот с № 017041, частна собственост на Община 

Брезник;  

 Имот с № 017047, пасище мера, девета  категория с площ от 2.065 дка, местност 

„Пладненица", образуван от имот с № 017041, частна собственост на Община 

Брезник;  

 Имот с № 017048, пасище мера, девета  категория с площ от 4.565 дка, местност 

„Пладненица", образуван от имот с № 017041, частна собственост на Община 

Брезник;  

 Имот с № 017049, нива, девета  категория с площ от 2.413 дка, местност „Радош", 

образуван от имот с № 017033, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 019058 ливада , четвърта  категория с площ от 3.035 дка, местност 

„Мъртвин", образуван от имот с № 019019, частна собственост на Община 

Брезник; 

 Имот с № 019059 нива , девета  категория с площ от 3.111дка, местност „Поятище", 

образуван от имот с № 019019, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 025065, нива, девета  категория с площ от 0.461 дка, местност „Слана 

вода", образуван от имот с № 025012, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 025063, нива, девета категория с площ от 3.882дка, местност „Забел", 

образуван от имот с № 025046, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 025064, нива,  девета категория с площ от 3.823 дка, местност „Преин 

рид", образуван от имот с № 025010, частна собственост на Община Брезник;  

     2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 

съгласно Закона действия. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земя от ОПФ в 

землището на с. Гигинци   с цел възстановяването и на бившите собственици - Борислав 

Манчев Йотов. 

 

  Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  718 

 

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. № 5800-257/19.12.2014г.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.Гигинци, община Брезник, собственост на Борислав Манчев Йотов,  както 

следва: 

 Имот с № 047005, нива девета категория с площ от 2.814 дка, местност „Негулица", 

образуван от имот с № 047001, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 047004, нива девета  категория с площ от 1.889 дка, местност 

„Негулица", образуван от имот с № 047001, частна собственост на Община 

Брезник;  

 Имот с № 027011 пасище мера , десета  категория с площ от 3.540 дка, местност 

„Алине падине", образуван от имот с № 027009, 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 земя от ОПФ 

в землището на с. Бегуновци и  с. Гигинци   с цел възстановяването и на бившите 

собственици - Борислав Манчев Йотов. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  719 

 

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. № 5800-255/19.12.2014г.от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на с. Бегуновци и с.Гигинци, община Брезник, собственост на Борислав Манчев 

Йотов,  както следва: 

 Имот с № 022013– нива, пета категория с площ от 0.971 дка, местност „Бреске", 

образуван от имот с № 022004, частна собственост на Община Брезник - село 

Бегуновци; 

 Имот с № 022012 – нива, пета  категория с площ от 1.132 дка, местност „Луке", 

образуван от имот с № 022004, частна собственост на Община Брезник - село 

Бегуновци; 

 Имот с № 006020 – ливада, шеста  категория с площ от 2.134 дка, местност „Брод", 

образуван от имот с № 006011, частна собственост на Община Брезник - село 

Гигинци. 
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           2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земя от ОПФ 

в землището на с. Гигинци   с цел възстановяването и на бившите собственици - Софийка 

Сергиева Докева. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  720 

 

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. № 5800-246/08.12.2014г.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 Софийка Сергиева Докева,  както 

следва: 

 Имот с № 002040, ливада , девета категория с площ от 7.111 дка, местност 

„Адамова кория", образуван от имот с № 002036, частна 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 земя от ОПФ 

в землището на с. Гигинци   с цел възстановяването и на бившите собственици - Евгени 

Таков Наков. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  721 

 

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. № 5800-7/15.01.2015г. от ОСЗ гр. Брезник: 

               1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му  в стари реални граници в 

землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Евгени Таков Наков,  както 

следва: 
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 Имот с № 039096 – пасище мера, шеста категория с площ от 1.420 дка, местност 

„Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039072, 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 земя от 

ОПФ в землището на с. Бегуновци   с цел възстановяването и на бившите собственици - 

Васа Янков Дангуров 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  722 

 

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. № 5800-1/05.01.2015г.от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Васа Янков Дангуров,  както 

следва: 

 Имот с № 029046 – нива, седма категория с площ от 7.687 дка, местност „Герен", 

образуван от имот с № 029043, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 029045 – нива, седма категория с площ от 40.273 дка, местност 

„Слатина", образуван от имот с № 029043, частна собственост на Община Брезник; 

             

          2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на 

с.Бегуновци и с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици – Борислав 

Манчев Йотов. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  723 

 

 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. № 5800-256/19.12.2014г 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.Бегуновци и с.Гигинци, община Брезник, собственост на Борислав Манчев 

Йотов,  както следва: 

 Имот с № 019059, нива , пета категория с площ от 0.575дка, местност „Търница", 

образуван от имот с № 019048, частна собственост на Община Брезник-с. 

Бегуновци;  

 Имот с № 019058, нива , пета категория с площ от 2.199дка, местност „Киселички 

рид", образуван от имот с № 019048, частна собственост на Община Брезник-с. 

Бегуновци;  

 Имот с № 019057, нива , пета категория с площ от 3.599дка, местност „Млеков 

дол", образуван от имот с № 019048, частна собственост на Община Брезник-с. 

Бегуновци;  

 Имот с № 019056, нива , пета категория с площ от 1.391дка, местност „Ровинка", 

образуван от имот с № 019008, частна собственост на Община Брезник-с. 

Бегуновци;  

 Имот с № 019055, нива , пета категория с площ от 2.243дка, местност „Клопшина", 

образуван от имот с № 019049, частна собственост на Община Брезник-с. 

Бегуновци;  

 Имот с № 073035 нива , шеста  категория с площ от 2.579 дка, местност „Свирчица", 

образуван от имот с № 073021, частна собственост на Община Брезник-с.Гигинци; 

 Имот с № 029051 нива , шеста  категория с площ от 1.478 дка, местност „Рът", 

образуван от имот с № 029001, частна собственост на Община Брезник-с.Гигинци; 

     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 землищата на с.Гърло, Видрица, Муртинци, Конска с цел въстановяването 

й на бившите собственици - Петър Георгиев Стефанов 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  724 

 

  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. № 5800-75/17.04.2015г от ОСЗ гр. Брезник: 

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

землището на  с.Гърло, Видрица, Муртинци, Конска, община Брезник, собственост на Петър 

Георгиев Стефанов,  както следва: 
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 Имот с № 039054, нива , четвърта категория с площ от 0.628 дка, местност „Гладно 

поле", образуван от имот с № 039042, частна собственост на Община Брезник-с. 

Гърло;  

 Имот с № 039053, нива , четвърта категория с площ от 0.967 дка, местност 

„Станци", образуван от имот с № 039010, частна собственост на Община Брезник-

с. Гърло;  

 Имот с № 039052, нива , четвърта категория с площ от 0.345 дка, местност 

„Анище", образуван от имот с № 039008, частна собственост на Община Брезник-

с. Гърло;  

 Имот с № 041032, нива , пета категория с площ от 0.518 дка, местност 

„Паламарчица", образуван от имот с № 041009, частна собственост на Община 

Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 041031, нива , пета категория с площ от 1.572 дка, местност „Клън", 

образуван от имот с № 041005, частна собственост на Община Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 029051, нива , четвърта категория с площ от 2.008 дка, местност 

„Билинска река", образуван от имот с № 029044, частна собственост на Община 

Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 029050, нива , четвърта категория с площ от 3.734 дка, местност „Локва", 

образуван от имот с № 029044, частна собственост на Община Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 029049, нива , четвърта категория с площ от 3.389 дка, местност „Чукар", 

образуван от имот с № 029047, частна собственост на Община Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 029048, нива , четвърта категория с площ от 2.891 дка, местност 

„Ливаге", образуван от имот с № 029043, частна собственост на Община Брезник-

с. Гърло;  

 Имот с № 030017, нива , пета категория с площ от 2.500 дка, местност „Гледан", 

образуван от имот с № 030003, частна собственост на Община Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 015021, нива , девета категория с площ от 2.043 дка, местност „Чукар", 

образуван от имот с № 015003, частна собственост на Община Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 007035, нива , пета категория с площ от 6.696 дка, местност „Локва", 

образуван от имот с № 007031, частна собственост на Община Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 007034, нива , пета категория с площ от 10.002 дка, местност „Локва", 

образуван от имот с № 007009, частна собственост на Община Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 030018, нива , пета категория с площ от 2.959 дка, местност „Гледан", 

образуван от имот с № 030012, частна собственост на Община Брезник-с. Гърло;  

 Имот с № 010113, нива , пета категория с площ от 1.999 дка, местност „Грълско", 

образуван от имот с № 010100, частна собственост на Община Брезник-с. Конска;  
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 Имот с № 039068, нива , четвърта категория с площ от 5.800 дка, местност 

„Крушие", образуван от имот с № 039051, частна собственост на Община Брезник-

с. Видрица;  

 Имот с № 002044, пасище мера , шеста категория с площ от 4.780 дка, местност 

„Калянци", образуван от имот с № 002041, частна собственост на Община 

Брезник-с. Видрица;  

 Имот с № 002043, пасище мера , шеста категория с площ от 4.963 дка, местност 

„Якимовица", образуван от имот с № 002041, частна собственост на Община 

Брезник-с. Видрица;  

 Имот с № 001069, нива , шеста категория с площ от 5.997 дка, местност 

„Дуварица", образуван от имот с № 001005, частна собственост на Община 

Брезник-с. Видрица;  

 Имот с № 049015, нива , пета категория с площ от 7.995 дка, местност „Космач", 

образуван от имот с № 049013, частна собственост на Община Брезник-с. 

Муртинци;  

 Имот с № 045041, нива , девета категория с площ от 3.667 дка, местност „Селото", 

образуван от имот с № 045011, частна собственост на Община Брезник-с. 

Муртинци;  

 Имот с № 045039, нива , девета категория с площ от 2.723 дка, местност „Янкова 

вада", образуван от имот с № 045011, частна собственост на Община Брезник-с. 

Муртинци;  

 

     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.Садовик с цел възстановяването й на бившите 

собственици - Крум Васков Пейчев. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  725 

 

  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. № 5800-250/15.12.2014г.  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. Садовик, община Брезник, собственост на Крум Васков Пейчев,  както 

следва: 

 Имот с № 032080, нива , девета категория с площ от 1.803 дка, местност „Равни 

рид", образуван от имот с № 032011, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 032081, нива , девета категория с площ от 2.107 дка, местност „Крива 

ливада", образуван от имот с № 032012, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 032082, нива , девета категория с площ от 3.271 дка, местност „Крива 

ливада", образуван от имот с № 032012, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 064070 нива , девета категория с площ от 1.793 дка, местност „Върбица", 

образуван от имот с № 064021, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 064071 нива , девета категория с площ от 1.316 дка, местност „Габер", 

образуван от имот с № 064024, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 040028 нива , девета  категория с площ от 4.664 дка, местност „Маркова 

дубица", образуван от имот с № 040020, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 040029 нива , девета  категория с площ от 4.748 дка, местност „Дълбока 

падина", образуван от имот с № 040020, частна собственост на Община Брезник; 

 Имот с № 040030 нива , девета  категория с площ от 3.961дка, местност „Дубица", 

образуван от имот с № 040020, частна собственост на Община Брезник; 

  

       2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

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

- Велко Атанасов Ходжов 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  726 

 

 

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. № 5800-46/13.03.2015г.  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 Велко Атанасов Ходжов,  както 

следва: 
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 Имот с № 061028, нива , девета категория с площ от 0.605 дка, местност „Ристова 

бара", образуван от имот с № 061003, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 061027, нива , девета категория с площ от 1.137 дка, местност Ристова 

бара", образуван от имот с № 061004, частна собственост на Община Брезник;  

 Имот с № 046041, нива , девета категория с площ от 0.932 дка, местност „Прекоп", 

образуван от имот с № 046031, частна собственост на Община Брезник;  

 

       2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка на 

поземлен имот в землището на с.Горни Романци и продажбата му чрез търг. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  727 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС 

и чл. 21, ал. 1, т.1, чл. 22 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:  

1. Утвърждава оценката на Поземлен имот № 000076, местност „Разкръсие” в 

землището на с. Горни Романци, с площ 1.578 дка, с начин на трайно ползване 

„селскостопански склад”, акт № 4145/11.03.2015 год. за частна общинска собственост, в размер 

на 2490 лв. (1570 лв. на дка). 

2. Имотът да се продаде чрез търг с явно наддаване. 

3. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

            Председател: Иван Димитров Бъчваров; 

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

                       2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция; 

               3. Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД; 

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция. 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно отдаване под наем на имоти, 

представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 Поименно гнласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  728 

 

 На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 

12, чл. 36, ал. 1, т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник: 

  

            І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти: 
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 1. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брусник 

№ 

по 

ред 

Имот № 
начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1.  010001 нива IX 120.183 1081.65 

2.  010006 нива IX 14.719 132.47 

3.  общо:   134.902 1214.12 

               

        2. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Долна Секирна 

№ 

по 

ред 

Имот № 
начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1 000240 нива IX 16.821 151.39 

2 039281 нива IX 4.752 42.77 

 общо:   21.573 194.16 

 

                         

               

  3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Конска 

№ 

по 

ред 

Имот № 
начин на 

ползване 
категория площ дка 

годишен 

наем 

1 040044 нива VII 10.60 110.66 

 общо:   10.60 110.66 

 

           4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Видрица 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 047022 нива IV 0.222 3.11 

2. 047038 нива IV 0.411 5.75 

3. 048026 нива IV 0.721 10.10 

4. 048029 нива IV 0.346 4.84 

5. 048035 нива IV 1.201 16.81 

6. 048069 нива IV 1.050 17.70 

 общо:   3.951 58.31 

          

  5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Красава 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 026045 нива IX 4.703 42.33 

2. 048001 нива IX 8.258 74.32 

3. 031001 нива IX 13.346 120.11 

 общо:   26.307 236.76 

 

             6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 
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1. 008007 нива IX 10.252 92.27 

 общо:   10.252 92.27 

 

  7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ребро 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 009019 нива IX 17.523 157.71 

2. 005008 нива IX 4.226 38.03 

 общо:   21.749 195.74 

 

 8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гигинци 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 123006 нива IX 67.628 608.65 

2. 119002 нива IX 7.541 67.87 

3. 119003 нива IX 13.766 123.90 

4. 125001 нива IX 32.959 296.63 

5. 136001 нива IX 14.949 134.54 

6. 137001 нива IX 44.436 399.93 

7. 107001 нива IX 182.659 1643.93 

8. 047001 нива IX 262.085 2358.77 

9. 063004 нива IX 26.068 234.61 

 общо:   652.091 5868.83 

 

 

 9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ръжавец 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 005001 нива IX 87.987 791.88 

2. 059010 нива V 2.740 35.62 

3. 059011 нива V 1.389 18.06 

4. 018007 нива V 0.516 6.71 

5. 018014 нива V 4.318 56.13 

6. 058001 нива V 1.493 19.41 

7. 058006 нива V 0.427 5.55 

8. 027012 нива V 0.804 10.45 

9. 027013 нива V 4.954 64.40 

 общо:   104.628 1008.21 

 

 10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ноевци 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 066009 нива V 0.871 11.32 

2. 072036 нива V 35.883 322.94 

3. 077005 нива V 7.732 69.58 

4. 077009 нива V 7.448 67.03 
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5. 077013 нива V 244.027 2196.24 

6. 080045 нива IX 114.140 1027.26 

 общо:   410.101 3694.37 

 

 11. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брезнишки извор 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 000241 зеленч. 

култура 
V 14.773 192.04 

2. 007036 нива IX 1.145 10.30 

3. 007039 нива IX 1.099 9.89 

4. 007044 нива IX 1.246 11.21 

5. 007102 нива IX 1.190 10.71 

6. 025009 нива X 2.957 23.65 

7. 107007 нива IX 4.948 44.53 

 общо:   27.358 302.33 

 

  

12. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Непразненци 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 018023 нива IX 3.136 28.22 

 общо:   3.136 28.22 

 

13. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик 

№ по 

ред 
Имот 

№ 

начин на 

ползване 
категория 

площ 

дка 

годишен 

наем 

1. 030002 нива IX 0.203 1.82 

2. 030003 нива IX 51.150 460.35 

3. 030004 нива IX 10.787 97.08 

4. 030005 нива IX 87.469 787.22 

5. 030007 нива IX 0.479 4.31 

6. 030011 нива X 1.935 17.41 

7. 033001 нива IX 75.020 675.18 

8. 033002 нива IX 36.364 327.27 

9. 033003 нива IX 2.705 24.34 

10 033006 нива IX 8.817 79.35 

11 033009 нива IX 3.901 35.10 

12 033011 нива IX 3.715 33.43 

13 033012 нива IX 0.961 8.70 

14 033017 нива IX 0.883 7.95 

15 033019 нива IX 22.004 198.03 

16 033023 нива IX 20.300 182.70 

17 033026 нива IX 0.743 6.68 

18 033027 нива IX 4.695 42.25 

19 033030 нива IX 5.582 50.23 

20 033032 нива IX 3.509 31.58 
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21 033033 нива IX 16.395 147.55 

22 033034 нива IX 17.080 153.72 

23 033035 нива IX 3.633 32.69 

24 033037 нива IX 0.399 3.59 

25 033038 нива IX 0.465 6.88 

26 033040 нива IX 0.674 6.06 

27 033042 нива IX 22.260 200.34 

28 033043 нива IX 5.144 46.29 

29 033045 нива IX 1.626 14.63 

30 033046 нива IX 0.858 7.72 

31 033048 нива IX 3.120 28.08 

32 033050 нива IX 2.264 20.37 

33 033051 нива IX 57.181 514.62 

34 033053 нива IX 3.793 34.13 

35 034001 нива IX 6.364 57.27 

36 034004 нива IX 39.216 352.94 

37 034006 нива IX 5.192 46.72 

38 034011 нива IX 10.809 97.28 

39 034012 нива IX 5.103 45.92 

40 034013 нива IX 17.278 155.50 

41 034014 нива IX 18.763 168.86 

 общо:   578.839 5212.14 

 

          ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване; 

  

         ІІІ. 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 .Иванка Василева Михайлова- гл.специалист „Селско и горско стопанство” 

                 4. .Кметски наместници на  горепосочените землища по села: 

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

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем 

и сключване на договор със спечелилия търга.  

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧАК: Докладна записка относно изработване на проект за обект 

ПУП-ПЗ на земеделснка земя – нива, част от ПИ № 001079 по КВС на с.Гоз, Община 

Брезник, собственост на Иван Георгиев Петков от гр. София, във връзка с изискванията 

на чл. 124а за промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на мансдра 

за праработка на мляко до пет тона дневно. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  729 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общинският 

съвет Брезник: 
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1. На основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА 

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ПУП – план за застрояване за обособена част от ПИ № 

001079 по КВС на с. Гоз, общ. Брезник с площ 1000 м2 за промяна на предназначението на 

земеделска земя – нива в земя за изграждане на мандра. 

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП – 

план за застрояване за обособена час от ПИ №  001079 с площ 1000 м2 по КВС на с. Гоз, 

общ. Брезник за обособяване на ТЕРЕН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАНДРА. 

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка 

на заинтересуваните лица. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на 

проект за ПУП - ПЗ на ПИ № 069020, част от отдел 9, подотдел 3 в землището на с.Ребро с 

площ 400 кв.м за разполагане на мобилна базова станция БЕЗ ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА. 

 

Гласува се предложеното решение от докладната. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  730 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124а , ал. 5 от ЗУТ  

Общинският съвет Брезник: 

 

1. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 069022, част от отдел 9, подотдел 3 в 

землището на с. Ребро, с площ от 400 м2, с начин на трайно ползване – 

дървопроизводителна площ, без промяна на предназначението, за разполагане на 

мобилна базова станция. 

2. На основание чл. 124б от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на 

ПУП – ПЗ за № ПИ № 069022, част от отдел 9, подотдел 3 в землището на с. Ребро, с 

площ от 400 м2, за разполагане на мобилна базова станция. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:  Отчет на „Водоснабдяване” ЕООД за 2014г. 

 

Ваня Василева  -  комисията разгледа докладната. Предложението е да се приеме отчета като се 

запазва дивидента за общината от миналата година. 

 

Гласува се предложеното решение . 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  731 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137 ал. 5 т. 3 и 5 и чл. 147 ал. 2 

от Търговския закон, Общински съвет Брезник: 

1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 год. на „Водоснабдяване” ЕООД . 

2. 60% от печалбата след данъчно облагане за 2014 год. да бъде разпределена като 

дивидент за Община Брезник, като в срок от един месец след това  решение управителят 

на „Водоснабдяване” ЕООД  писмено да уведоми Общински съвет  за преведените суми. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Отчет на „Брезник фарм” ЕООД за 2014г. 
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Ваня Василева  -  комисията разгледа докладната. Предложението е да се приеме отчета като се 

освободи от дивидента за общината с цел намаляване цените на лекарствата. 

Иван Ставрев – кой ще контролира цените? 

Ваньо Добринов – даваме жест и ще наблюдаваме. 

Гласува се предложеното решение . 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  732 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137 ал. 5 т. 3 и 5 и чл. 147 ал. 2 

от Търговския закон, Общински съвет Брезник: 

1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 год на „Брезник фарм” ЕООД . 

2. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент за общината. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински исторически музей за 

2014г. 

 

Ваня Василева – комисията приема отчета и го допуска за разглеждане 

 

Ваньо Добринов – информира за броя на посетителите в музея. 

 

 Гласува се приемане на отчета. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  733 

  

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема 

отчета за дейността на Общински исторически музей за 2014г. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Молба от Мирослава Антонова Иванова за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

 

Ваня Василева – комисията разгледа всички молби за отпускане на помощ и предлага да бъдат 

отпуснати следните суми: 

- На Мирослава – 200 лв. 

- На Енка – 200 лв. 

- На Богомил – 200 лв. 

- На Костадин– 500 лв. 

 

Ваньо Добринов – предлага проект за решение 

- ОбС Отпуска помощ в размер на 

- Средствата да бъдат взети от § обезщетение и помощи по решение на ОбС 

- Упълномощава кмета да извърши необходимата процедура 

 

Гласува се предложения проект за решение 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 10 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  734 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 
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1. Отпуска еднократна финансова  помощ в размер на 200/двеста/ лв. на  - Мирослава 

Антонова Иванова  

2. Средствата да бъдат взети от § помощи и обезщетения по решение на ОбС. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по  

изплащането на сумата. 

 

 

 

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:  Молба от Енка Владкова Христова за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

 

Гласува се предложения проект за решение 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 10 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  735 

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска еднократна финансова  помощ в размер на 200/двеста/ лв. на  - Енка 

Владкова Христова 

2. Средствата да бъдат взети от § помощи и обезщетения по решение на ОбС. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по  

изплащането на сумата. 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Молба от Богомил Найденов Богомилов за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

 

Гласува се предложения проект за решение 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 10 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  736 

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска еднократна финансова  помощ в размер на 200/двеста/ лв. на  - Богомил 

Найденов Богомилов 

2. Средствата да бъдат взети от § помощи и обезщетения по решение на ОбС. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по  

изплащането на сумата. 
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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от Костадин Светозаров за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

 

Гласува се предложения проект за решение 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 10 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  737 

                                                      

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска еднократна финансова  помощ в размер на 500 /петстотин/ лв. на  - Костадин 

Светозаров  

2. Средствата да бъдат взети от § помощи и обезщетения по решение на ОбС. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по  

изплащането на сумата. 

 

 

    

ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА:  Разглеждане Наредба за принудително изпълнение на заповеди 

за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на Община 

Брезник 

 

Ваня Василева – комисията допуска за разглеждане 

Ваньо Добринов – наредбата е публикувана на сайта. 

 Гласува се проекта за решение. 

 С 9 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Христова/, /Д.Димитров извън залата/, ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  738 

 

На  осн. Чл. 21 ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 225а ал. 3 от ЗУТ,  

Общински съвет Брезник приема „Наредба за принудително изпънение на заповеди за 

премахване на незаконни строежи или части от тях, на територията на Община Брезник. 

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на земеделски 

имот № 000233 в землището на с.Кошарево чрез провеждане на търг 

 

Ваня Василева – комисията допуска за разглеждане 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 10 гласа „за” /Д.Димитров извън залата/ ОбС взе 

 Р Е Ш Е Н И Е  №  739 

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

чл. 22 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:  
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1. Дава съгласието си да бъде обявен земеделски имот №000233 в землището на с. Кошарево, 

с начин на трайно ползване „нива”, с площ 7.570 дка чрез търг с явно наддаване за продажба.  

2. Продажбата да стане след изготвяне на данъчна и утвърждаване пазарна оценка на 

имота. 

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите действия  
 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на 

заповед от Община Брезник в полза на ДФ "Земеделие" - разплащателна агенция, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № 14/223/00255 от 15.04.2015г по мярка 223 

"Първоначално залесяване на неземеделски земи" за проект "Залесяване на и мот № 

001001 местност "Църква" и имот № 002001 местност "Видричка бара" с.Видрица, 

Община Брезник, склю\чен между Община Брезник и ДФ "Земеделие" - разплащателна 

агенция. 

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ към Община Брезник 

 Докладните за запис наз аповеди са 5 и саидентнични. Във връзка с удължаване 

сроковете на договорите се налага да се удължи срока на заповедите. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 10 гласа „за” /Д.Димитров извън залата/ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  740 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова 

помощ 14/223/00255 от 15.04.2013г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи“ за Проект „Залесяване на имот № 001001 местност „Църква” и 

имот № 002001 местност „Видричка бара”, село Видрица, Община Брезник”, сключен 

между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес 

на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния 

директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет  Брезник: 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  Общината  Васил Михайлов Узунов да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция  в  размер  на  162075.38 лв. ( сто шестдесет и две хиляди и седемдесет 

и пет лева и тридесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на 

авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/223/00255 от 15.04.2013г. 

по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ за Проект „Залесяване на имот 

№ 001001 местност „Църква” и имот № 002001 местност „Видричка бара”, село Видрица, 

Община Брезник” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за 

подаване на Заявка за замяна на обезпечение по договор № 14/223/00255 от 15.04.2013г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:  Писмо от районна прокуратура с предложение за отмяна 

решение № 590 на ОбС. 
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Ваньо Добринов – уведомява присъстващите със съдържението на писмото.  

 Предлагам да отменим решение № 590 

 

Иван Ставрев – Прокуратурата  предлага. Само съда може да отмени решението. 

 

Васко Попов – не може без аргументи. Не може веднага да гласуваме. Да вземем решение да ни 

предоставят аргументите. 

 

 

 

Иван Ставрев – подкрепям г-н Попов. 

 

Ваньо Добринов – тогава прябва да вземем  решение с което да  искаме мотивите  за това решение  

на прокуратурата така ли  да го разбирам. 

 

Иван Ставрев – да 

Ваньо Добринов- тогава  решението трябва да е следното: 

Упълномощава Председателя да изпрати писмо до Прокуратурата с искане за по подробна 

информация за това разпореждане. 

 

 

 Гласува се направеното предложение 

 С 9 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Добринов/, ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   741 

 

На основание чл.21 т23 и  ал.2   от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник упълномощава 

Председателя   на ОбС да изпрати писмо до Прокуратурата с искане за по подробна информация 

за мотивите  за  разпореждането за отмяната на Решение № 590 на ОбС Брезник. 

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Издаване на запис на заповед от Община Брезник в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по 

договор № 14/321/01291 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони“ за Проект „Реконструкция на път до манастир „Св. 

Св. Козма и Дамян с. Гигинци“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от 

водохващане на групата  Секирна до отклонението за село Режанци“ Община 

Брезник“, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 10 гласа „за” /Д.Димитров извън залата/ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  742 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ 

14/321/01291 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 

в селските райони“ за Проект „Реконструкция на път до манастир „Св. Св. Козма и Дамян 
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с. Гигинци“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата 

Секирна до отклонението за село Режанци“ Община Брезник“, сключен между Община 

Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 

номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен 

Андонов Порожанов, Общинският съвет: 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  Общината  Васил Михайлов Узунов да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция  в срок до 15.03.2016г. и в  размер  на  3 180 603.80 лв. (три милиона сто и 

осемдесет хиляди шестстотин и три лева и осемдесет стотинки)за обезпечаване на 110 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

14/321/01291 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони“ за Проект „Реконструкция на път до манастир „Св. Св. Козма и Дамян с. 

Гигинци“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до 

отклонението за село Режанци“ Община Брезник“ сключен между Община Брезник и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за подаване 

на Заявка за замяна на обезпечение по договор № 14/321/01291 от 27.11.2012г.  и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

49/3/3221139 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с 

реализирането на  проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места“ за проект с № 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от улица 

„Цвета Лумбарова“ в гр. Брезник“, сключен между ДФ „Земеделие” , „МИГ Брезник-

Трън“ и Община Брезник. 

 

 

Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 10 гласа „за” /Д.Димитров извън залата/ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  743 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова 

помощ 49/3/3221139 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., 

подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във 

връзка с реализирането на  проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места“ за проект с № 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от улица 

„Цвета Лумбарова“ в гр. Брезник“, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник-

Трън“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
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София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 

номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен 

Андонов Порожанов, Общинският съвет Брезник: 

1.  Упълномощава  Кмета  на  Общината  Васил Михайлов Узунов да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция,  в срок до 15.01.2016г.   в  размер  на  104130.72  лв. (сто и четири 

хиляди, сто и тридесет лева и седемдесет и две стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения 

размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 49/3/3221139 от 

05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на  проект по мярка 322 

„Обновяване и развитие на населените места“ за проект с № 49/3/3221139 „Реконструкция и 

рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова“ в гр. Брезник“, сключен между Община 

Брезник, „МИГ Брезник-Трън“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за 

подаване на Заявка за замяна на обезпечение по договор № 49/3/3221139 от 05.08.2014г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза 

на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

49/3/3131136 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с 

реализирането на  проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ 

за проект с № 49/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа и 

информационна цел в читалище „Просвещение“ гр. Брезник“, сключен между ДФ 

„Земеделие” , „МИГ Брезник-Трън“ и Община Брезник. 

 

 

Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 10 гласа „за” /Д.Димитров извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  744 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова 

помощ 49/3/3131136 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., 

подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във 

връзка с реализирането на  проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности“ за проект с № 49/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа 

и информационна цел в читалище „Просвещение“ гр. Брезник“, сключен между 
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Община Брезник, „МИГ Брезник-Трън“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по 

БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският 

съвет Брезник: 

1.  Упълномощава  Кмета  на  Общината  Васил Михайлов Узунов да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция,  в срок до 15.01.2016г.  и в  размер  на  26090.68 лв. (двадесет и шест 

хиляди и деветдесет лева и шестдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения 

размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 49/3/3131136 от 

05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на  проект по мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности“ за проект с № 49/3/3131136 „Център за временни 

изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение“ гр. Брезник“, 

сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник-Трън“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция  

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за 

подаване на Заявка за замяна на обезпечение по договор № 49/3/3131136 от 05.08.2014г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза 

на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

14/313/00188 от 23.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ 

за Проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство 

на Община Брезник, обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии”, 

сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 10 гласа „за” /Д.Димитров извън залата/ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  745 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова 

помощ 14/313/00188 от 23.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности“ за Проект „Представяне на местното природно, културно и историческо 



43 

 

наследство на Община Брезник, обл. Перник, чрез прилагане на информационни 

технологии”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по 

БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският 

съвет Брезник: 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  Общината  Васил Михайлов Узунов да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция  в срок до 15.03.2016г. и в  размер  на  176179.30 лв. (сто седемдесет и 

шест хиляди, сто седемдесет и девет лева и тридесет стотинки)  за обезпечаване на 110 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

14/313/00188 от 23.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ за Проект 

„Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на Община Брезник, 

обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии”, сключен между Община Брезник 

и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за 

подаване на Заявка за замяна на обезпечение по договор № 14/313/00188 от 23.11.2012г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за допускане на 

частично изменение нна ПУП вх.№ 70-00-171/29.04.2015г. придружено от 

проектопредложение за ЧИ на ПУп – план за регулация на УПИ № VІІІ-501.914, 

собственост на Община Брезник и УПИ № ІХ.501.913, собственост на „Брезина 2000” 

ООД, кв. 36 по РП на град Брезник, 06286.913, кв. 36. 

 

Ваньо Добринов – няма да участвам в гласуването поради конфликт на интереси. 

 

 

            Гласува се предложения проект за решение. 

 С 9  гласа „за” /Д.Димитров извън залата/ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  746 

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл. 35, ал. 4 от ЗОС и чл. 134, ал. 2. т. 6 от 

ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

 

1. Във връзка с чл. 15 ал. 3 от ЗУТ, на основание чл. 35, ал. 4 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 

и ал. 5 от НРУПРОИ дава съгласие да бъдат придадени възмездно 19 м2 от УПИ VІІІ-

501.914, общинска собственост към УПИ ІХ-501.913 собственост на „БРЕЗИНА 2000” ООД в 

кв. 36. 

2. Във връзка с изискванията на чл. 15 ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ  задължава 

кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за продаване по пазарни цени 

на 19 м2 от УПИ VІІІ-501.914 – общинска собственост на „БРЕЗИНА 2000” ООД  

3. На основание чл. 35, ал. 4 от ЗОС  и чл. 24, ал. 1 и ал. 5 от НРУПРОИ,  

задължава  Кмета на Общ. Брезник да издаде заповед за изработване на частично изменение 

на ПУП, при условията на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от 

ЗУТ – по възлагане и за сметка на заинтересуваните, с който от УПИ VІІІ-501.914, общинска 

собственост 19 м2 се придадат към УПИ ІХ-502.913, собственост на „БРЕЗИНА 2000” ООД в 
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кв. 36 по РП на гр. Брезник.  

 

 

ЧЕТИРДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Писмо на окръжна прокуратура относно 

утвърждаване на съдебни заседатели. 

Ваньо Добринов – уведомява присъстващите за постъпила молба от Мирослав Василев Иванов 

– кандидат за съдебен заседател. 

 Гласува се постъпилото предложение. 

 С 10 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   747 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник утвърждава 

кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд Перник: Мирослав Василев Иванов.   

 

 

ПЕДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно пътя Брезник – Трън. 

 

Ваньо Добринов -  има пропадане на пътната настилка и не се взимат никакви мерки повече от 

месец . Отсечката е натоварена почти денонощно и в това състояние  на пътя създаваме 

предпоставки за ПТП. Не може  на такъв път да има  дупка с такава дълбочина , движението да 

се извършва в една лента и отговорните за това институции да не взимат мерки толкова време . 

Предлагам да изпратим писмо до институциите и ги  информираме за проблема   и да ни 

уведомят писмено  за тяхното решение. 

 

Иван Ставрев – Поздравявам за това, но да запишем председателя съвместно с кмета на 

общината. 

 

Богиня Рабакова -  предлагам да поставим срок. 

 

Васко Попов – Предлагам да се опише, че ремонт се прави всяка година. Явно е, че не е 

достатъчно. Да се направи ако е необходимо подпорна стена. 

 

Ваньо Добринов – предлага проект за решение 

 Гласува се предложението. 

 С 10 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   748 

На основание чл.21 ал.1  т.23 и  ал.2  от ЗМСМА Общинският съвет Брезник    да изпрати 

писмо до Областен управител на област  Перник и Агенция пътна инфраструктура   със 

следното съдържание: 

 

Уведомяваме ви че, път № 63 –  Брезник – Трън и по точно отсечката непосредствено  

след излизане от гр.Брезник в посока гр.Трън и на още два километра напред има голямо  
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пропадане на пътната настилка,  вследствие на което движението се извършва само в едната 

лента за движение. 

Този  път е натоварен  денонощно, пропадането е дълбоко  и вече  месец не се взимат никакви 

мерки за ремонта  на този участък. 

ОбС  Брезник изразява своята загриженост , обръща внимание  и ви уведомява че, с това 

бездействие  се създават предпоставки за пътни инциденти в които може да пострадат 

граждани. 

  Моля, да  уведомите ОбС гр.Брезник писмено дали сте запознати с този проблем, какво е 

вашето решение  за ремонта  на този участък и в какъв срок планирате пътя да се приведе в 

изправност . 

 Приложено ви изпращаме снимков материал за  състоянието на пътя и искрено се надяваме за 

вашата  отговорно  към този проблем. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието е закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л. Любомирова/       /Ваньо Добринов/ 

 


