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О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    –    Б Р Е З Н И К 

                                                                         

П Р О Т О К О Л 

№ 6 

Брезник, 22.05.2019г 

 

 Днес 22.05.2019г от 10,30 часа в малкия салон на читалище Просвещение се провежда 

заседание  на ОбС Брезник. 

Присъстват всички 13 избрани съветника. 

На заседанието присъстват още ръководството и експерти от общинска администрация, кметове 

и кметски наместници на населени места, граждани. 

Материалите са раздадени предварително на съветниците и разгледани на съвместно заседание 

на постоянните комисии към ОбС. 

Предложен е следния проект за дневен ред:  

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

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

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

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

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

ОбС Брезник прието във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските 

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

чл. 15 ал. 3 и 4 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

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

недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/ 

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

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

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

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

на строеж. 

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

върху имот общинска частна собственост в землището на с.Гърло 

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

дървесина на корен, общинска собственост на територията на Община Брезник 

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

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

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

Георгиеви 

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

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

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

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

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

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

13. Други                                                                      

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. Същата уведомява за 

получена покана за тържество по случай 24май, както и за   допълнително постъпили докладни 

записки, които са разгледани от съвместното заседание на постоянните комисии към ОбС, както 

следва: 

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

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

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

земеделска земя ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕН С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА – УРБАНИЗИРАНА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ 

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

осигуряване на необходимите площи за РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ТЕРЕНА НА 

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

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

предназначение. 

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

частна общинска собственост 

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

„Водоснабдяване” ЕООД 

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

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

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

сгради 

Иван Бъчваров – зам кмет на общината –  Оттегляме докладната записка относно отдаване под 

наем на недвижими имоти, частна общинска собственост. 

По дневния ред: 

 Гласува се предложените допълнителните докладни /без оттеглената от 

администрацията/ да бъдат включени в дневния ред на заседанието. 

 С 13 гласа „за” се приема 

 Гласува се целия дневен ред с измененията 
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 С 13 гласа „за” ОбС приема следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

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

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

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

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

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

ОбС Брезник прието във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските 

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

чл. 15 ал. 3 и 4 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

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

недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/ 

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

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

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

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

на строеж. 

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

върху имот общинска частна собственост в землището на с.Гърло 

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

дървесина на корен, общинска собственост на територията на Община Брезник 

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

транспортиране на починало лице Петър Димитров Арнаудов 

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

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

Георгиеви 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

земеделска земя ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕН С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА – УРБАНИЗИРАНА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ 

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

осигуряване на необходимите площи за РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ТЕРЕНА НА 

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

с графична  площ 21 928 кв.м. в устройствена зона със специално предназначение. 
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14. Докладна записка относно вземане на решение за вписване на управител на 

„Водоснабдяване” ЕООД 

15. Докладна записка относно разрешение за изготвяне на проект за частично изменение на 

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

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

От името на постоянните комисии ще докладва Йорданка  Ушашка – председател на ПК по 

социални дейности. 

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

общинска собственост 

Йорданка Ушашка – Постоянните комисии на свое заседание разгледаха докладната записка. 

Оля Малинова разясни по нея и я допускаме до днешното заседание. 

Виолета Младенова – Става въпрос за лекарския кабинет в с.Ноевци 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  856 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от 

ЗОС, чл.4, ал.1, и ал.2 от Наредбата за реда да придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Брезник,  Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласието си за отдаване под наем без търг на следния имот: Три броя 

помещения: „Манипулационна” – 12.78 кв.м, „Лекарски кабинет” 12.78 кв.м, и „Аптека” – 14.56 

кв.м или общо 40.12 кв.м, заедно с приспадащите се общи части -26.65 кв.  или общо наета 

площ 66.77 кв. м/ шестдесет и шест цяло и 77 стотни квадратни метра/ в Здравна служба с. 

Ноевци, намираща се на втория етаж в административната сграда на кметството, МС постройка 

на три етажа, попадаща в УПИ IV – 214 „За делово и обществено обслужване , кв. 44 по РП на 

с. Ноевци,  срещу месечен наем - 20.57 лв., облагаеми с ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за отдаване 

под наем на горепосочения имот с ЕТ „БИСЕР ВАСИЛЕВ – ИППМП“, ЕИК113510560 със 

седалище и адрес на управление с. Кошарево, обл. Перник, община Брезник.    

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за 

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

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

провеждане на търг 

Йорданка Ушашка – комисиите разгледаха докладната. Оля Малинова разясни по нея. 

Допускаме я за разглеждане на днешното заседание. 

Виолета Младенова – тук трябва да изберем съветник за член на комисията. Предлагам Иван 

Тинков и резервен Ивелина Крумова. 

 Предложението се гласува и с 13 гласа „за” се приема. 
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 Гласува се предложения проект за решение с член в комисията. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  857 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл.35 ал.1, чл.41 

ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1,  чл. 21, ал.1,т.1 , чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, 

Общинският съвет гр. Брезник: 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община 

Брезник за 2019 г. в Раздел III със следния имот: 

   - Незастроен поземлен  имот,  представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно 

строителство в УПИ XXIII   кв.50 по РП на с. Ноевци, с площ 700 кв.м; АОС № 

5236/18.04.2019г.; 

2. Утвърждава оценка за продажба на поземления имот и провеждане на търг, както следва: 

   - Незастроен поземлен  имот,  представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно 

строителство в УПИ XXIII   кв.50 по РП на с. Ноевци, с площ 700 кв.м; АОС № 5236/18.04.2019 

г.; Данъчната оценка е 1607.80 лв.Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 

6548.90 лв. Сумата се облага с ДДС. 

3. Разпореждането на имота да стане чрез търг с явно наддаване. 

4. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

 Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет; 

 И членове:  Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт; 

                             Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция „ОСПО и ХД” 

                               Иванка Василева Михайлова  – мл. експерт 

                        Кмет на с.Ноевци 

                              Иван Методиев Тинков - Общински съветник 

       Резервни членове Маргарита Виткова Петкова – старши експерт и Ивелина Веселинова 

Крумова – общински съветник 

5. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочените имоти, 

след провеждане на процедура. 

 

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

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

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



6 

 

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

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

дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/ 

Йорданка Ушашка – Разгледахме докладната на съвместно заседание на постоянните комисии. 

Иванка Михайлова даде разяснения по нея. Допускаме до днешното заседание. 

Виолета Младенова – допълваме т. V в решението – определяне на цена. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  858 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 

10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), Общинският съвет Брезник допълва Решение №694, 

протокол №11 от 23.08.2018г. на Общински съвет- Брезник във връзка с възлагане на добив 

на дървесина от горските територии , общинска собственост,  на основание  чл. 12, ал. 1, 

във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от (НУРВИДГТДОСПДНГП), в  точка V. със 

следният текст:  

Определя цена за продажба на дърва за огрев за местно население за пространствен 

кубически метър в размер на  38 .00лева без ДДС или 45.60лева с ДДС, включващи: Добив на 

дървесина, измерване, кубиране, маркиране,издаване на електронен превозен билет и 

административни разходи . 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за ликвидация на имот 

№ 06286.86.53, с площ от 23.659 дка с НТП "язовир", находящ се в землището на 

гр.Брезник 

Йорданка Ушашка – Госпожо председател, на съвместно заседание на постоянните комисии 

разгледахме докладната. Любляна Петрова разясни подробностите. Става дума за ликвидация 

на язовир Брезник. 

Виолета Младенова – уточни се решението в две точки: 

- Дава съгласие за ликвидация на язовира 

- Упълномощава кмета да предприеме необходимите действия 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  859 



7 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.138 и чл.139 

от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация 

на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им 

състояние, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие за прекратяване на експлоатацията и ликвидация на язовир 

Брезник, представляващ имот с идентификатор №06286.86.53 по КККР на гр. 

Брезник и с площ от 23,659 дка. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички действия 

свързани с ликвидация на язовира, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

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

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

отстъпено право на строеж. 

Йорданка Ушашка – докладната е разгледана на съвместното заседание на комисиите. Оля 

Малинова разясни по нея. Допускаме до днешното заседание. 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  860 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 

ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: парцел, отреден за индивидуално жилищно 

застрояване, представляващ  УПИ XXIII - 54 в кв. 10  по РП на с. Ноевци, с площ 975 кв.м,  

застроен (акт за частна общинска собственост № 5235/18.04.2019 г.),  размер на 9317.20 лв., или 

9.56  лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.  

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

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно 

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

Йорданка Ушашка – на съвместното заседание на комисиите получихме разяснения от 

администрацията. Допускаме до днешното заседание. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  861 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник,  
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I. Учредява безвъзмездно право на строеж в полза на „Югозападно Държавно 

Предприятие“ ДП – Благоевград, ЕИК201627506, със седалище и адрес на управление: гр. 

Благоевград 2700 ул. „Зора“ №18, представлявано от Дамян Илиев Дамянов – Управител, 

върху имоти частна общинска собственост в землището на с. Гърло:  

 1. Имот №0.31, вид територия – земеделска, с обща площ 11,930 дка, засегната 

площ 0,872 дка; с начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя.  

2. Имот № 6.16,  вид територия - земеделска, с обща площ 2,900 дка, засегната площ 

0,364 дка; с начин на трайно ползване нива. 

3. Имот № 6.18,  вид територия - земеделска, с обща площ 12,500 дка, засегната 

площ 0,489 дка; с начин на трайно ползване нива. 

4. Имот № 6.20,  вид територия - земеделска, с обща площ 45,710 дка, засегната 

площ 0,374 дка; с начин на трайно ползване нива.  

5. Имот № 7.1,  вид територия - земеделска, с обща площ 16,000 дка, засегната площ 

0,003 дка; с начин на трайно ползване нива. 

6. Имот № 43.14,  вид територия - горска, с обща площ 80,000 дка, засегната площ 

0,944 дка; с начин на трайно ползване друг вид дърво производителна гора.  

II. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор. 

 

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

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

Община Брезник 

Йорданка Ушашка – комисиите разгледаха докладната на съвместното си заседание. Иванка 

Михайлова разясни по нея. Допускаме до днешното заседание. 

Виолета Младенова – трябва да изберем общински съветник за член в комисията. Предлагам 

Ивелина Крумова и резервен Йорданка Ушашка. 

 Гласува се направеното предложение и с 13 гласа „за” се приема 

 Гласува се предложения проект за решение с член в комисията. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

 Р Е Ш Е Н И Е  №  862 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл.80, ал. 2, т. 2 и ал.8  от  ППЗГ и на основание чл.65, 

ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнението на дейности в горските 

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

горски продукти( НУРВИДГТДОСПДНГП ) Общински съвет Брезник: 
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      1. Дава съгласието си за провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на стояща 

дървесина на корен  в имоти, съгласно ЛУП на Горскостопански план на общински гори-

Община Брезник стопанство-Брезник; както следва: 
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2. Продажбата да се извърши при начална цена на плътен кубик дървесина: 

 

Категории 

  

Община  Брезник 

лв./м3 

1 2 

ТОПОЛА   

едра 47 

средна 27 

дребна 20 

дърва 13 

вършина 0 

 

             3. Определя комисия в състав: 

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет; 

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

                  2.Оля Малинова Стоянова  - директор на дирекция ОСПО и ХД; 

                  3. Ивелина Весилинова Крумова     - общински съветник; 

                  4.Иванка Василева Михайлова- мл.експерт „Земеделие и гори”; 

                  5. Изабела Цветанова Иванова-мл.експерт ; 

                  6.Кмет и кметски наместници по села: Гигинци, Непразненци, Кошарево и 

Красава; 
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Резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – ст. Експерт  и  Йорданка Евлогиевав 

Ушашка – общински съветник. 

 

4. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата за продажба на 

стояща дървесина на корен  и сключване на договор със спечелилия търга.  

 

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

за транспортиране на починало лице Петър Димитров Арнаудов 

Йорданка Ушашка – На съвместно заседание на постоянните комисии разгледахме докладната.   

Ваньо Добринов направи предложение цялата сума да се поеме от общината. Предложението 

беше гласувано и прието. 

Виолета Младенова – Близките на починалия благодарят на общината и биха заплатили сумата 

в знак на съпричастност към починалия. 

Десислава Стоилова – имаше предложение, което е гласувано в комисията. Да гласуваме 

Виолета Младенова – Тъй като става дума за средства от бюджета да включим към основанието 

т.6 кам чл. 21 ал.1 

 Гласува се предложението на комисията, сумата за транспортни разходи  да се поеме от 

общината. 

 С 13 гласа „за”  предложението е прието 

 Гласува се проекта за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на  ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  863 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет Брезник дава 

съгласието си, разхода по транспортирането на починалия Петър Димитров Арнаудов от гр. 

Шумен до гр.Брезник да се поеме от  бюджета на Община Брезник. 

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

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

Бона Георгиеви 

Виолета Младенова – точките от 9 до 12 са идентични, предлагам да гласуваме анблок с 

отделно изписване на решенията. 

Йорданка Ушашка – на съвместното заседание на постоянните комисии беше гласувано 

предложението да се гласува анблок с отделно изписване на решенията. 

Виолета Младенова – чете населените места и имената на собствениците за възстановяване на 

земеделска земя. 

 Гласува се предложението за гласуване анблок на точките от 9 до 12 с отделно изписване 

на решенията. 
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 С13 гласа „за” се приема 

 Гласуват се предложените решения. 

 Поименно гласуване, Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС  взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  864 

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. №5800-49/04.04.2019г. от ОСЗ гр. Брезник:  

  

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

землището на  с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Марика и Бона 

Георгиеви. 

 

– Имот с №091030 с площ от 2,482 дка, представляващ ливада, пета категория, 

образуван от имот с № 091029, общинска собственост. 

– Имот с №091031 с площ от 2,832 дка, представляващ ливада, пета категория, 

образуван от имот с № 091029, общинска собственост. 

– Имот с №020023 с площ от 3,181 дка, представляващ ливада, девета категория, 

образуван от имот с № 020002, общинска собственост. 

– Имот с №020022 с площ от 1,791 дка, представляващ ливада, девета категория, 

образуван от имот с № 020002, общинска собственост. 

– Имот с №020021 с площ от 4,592 дка, представляващ ливада, девета категория, 

образуван от имот с № 020002, общинска собственост. 

– Имот с №035018 с площ от 3,688 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 035001, общинска собственост. 

– Имот с №027020 с площ от 2,343 дка, представляващ ливада, девета категория, 

образуван от имот с № 027008, общинска собственост. 

– Имот с №027019 с площ от 3,903 дка, представляващ ливада, девета категория, 

образуван от имот с № 027008, общинска собственост. 

– Имот с №061067 с площ от 0,624 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 061048, общинска собственост. 

– Имот с №061066 с площ от 0,797 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 061056, общинска собственост. 

– Имот с №061065 с площ от 1,637 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 061057, общинска собственост. 

– Имот с №041019 с площ от 0,945 дка, представляващ нива, четвърта категория, 

образуван от имот с № 041018, общинска собственост. 

– Имот с №061064 с площ от 0,436 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 061016, общинска собственост. 

– Имот с №061062 с площ от 0,959 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 061061, общинска собственост. 
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– Имот с №061060 с площ от 0,709 дка, представляващ нива, девата категория, образуван 

от имот с № 061042, общинска собственост. 

– Имот с №050099 с площ от 1,008 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050009, общинска собственост. 

– Имот с №050096 с площ от 3,438 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050011, общинска собственост. 

– Имот с №050095 с площ от 0,607 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050013, общинска собственост. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

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

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

Гигов Кръстев 

 Поименно гласуване  

 С 13 гласа „за” ОбС  взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  865 

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. №5800-50/04.04.2019г. от ОСЗ гр. Брезник:   
 1. Предоставя имот  от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в 

землището на  с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Борис Гигов Кръстев. 

– Имот с №056018 с площ от 1,243 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 056016, общинска собственост. 

– Имот с №057021 с площ от 1,565 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 057005, общинска собственост. 

– Имот с №102015 с площ от 1,306 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 102013, общинска собственост. 

– Имот с №061063 с площ от 0,639 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 061028, общинска собственост. 

– Имот с №050098 с площ от 1,789 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050010, общинска собственост. 

– Имот с №050097 с площ от 1,457 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050012, общинска собственост. 

– Имот с №050094 с площ от 0,197 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050045, общинска собственост. 

– Имот с №050093 с площ от 0,221 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050045, общинска собственост. 

– Имот с №050092 с площ от 0,240 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050045, общинска собственост. 
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– Имот с №050091 с площ от 1,119 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050033, общинска собственост. 

– Имот с №050090 с площ от 1,478 дка, представляващ нива, девета категория, образуван 

от имот с № 050078, общинска собственост. 

– Имот с №035021 с площ от 3,249 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 035017, общинска собственост. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

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

Анев Йоцев 

Поименно гласуване 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  866 

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. №5800-37/22.03.2019г. от ОСЗ гр. Брезник:  

 

 1. Предоставя имоти  от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в 

землището на  с. Конска, община Брезник, собственост на Никифор Анев Йоцев. 

 

– Имот с №011158 с площ от 2,016 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 011153, общинска собственост. 

– Имот с №013147 с площ от 0,528 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 013144, общинска собственост. 

– Имот с №011159 с площ от 1,018 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 011153, общинска собственост. 

– Имот с №013148 с площ от 0,672 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 013144, общинска собственост. 

– Имот с №016173 с площ от 0,907 дка, представляващ нива, седма категория, образуван 

от имот с № 016159, общинска собственост. 

– Имот с №013149 с площ от 2,624 дка, представляващ нива, пета категория, образуван 

от имот с № 013144, общинска собственост. 

 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от 

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

Славова Стоянова 

Поименно гласуване 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

                 Р Е Ш Е Н И Е  №  867 

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. №5800-59/10.05.2019г. от ОСЗ гр. Брезник:  

 

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

землището на  град Брезник, община Брезник, собственост на Розинка Славова Стоянова. 

 

– поземлен имот с №06286.64.5 с площ от 4.242 дка, представляващ ливада, шеста 

категория, образуван от съществуващ поземлен имот с № 06286.64.5, общинска собственост. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изработване на проект за обект: ПУП – ПРЗ на ПИ ИЗВЪН 

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

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

Брезник,  земеделска земя ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕН С ТРАЙНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА – УРБАНИЗИРАНА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА 

ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК, представляващ имот с идентификатор 06286.59.18, 

и върху имоти, с цел осигуряване на необходимите площи за РЕКУЛТИВИРАНЕ НА 

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

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

предназначение. 

Йорданка Ушашка -  Запознава присъстващите с докладната. Разгледана от постоянните 

комисии на съвместно заседание. Отношение взе Детелина Виденова. Стана ясно, че трябва да 

се отмени старото решение и се вземе ново. 

Виолета Младенова – предлагам да отменим решение № 59/2016г и след това да вземем ново 

решение. 

С 13  гласа „за” предложението се приема 

Гласува се отмяна на решение № 59 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  868 



16 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.11 и във връзка с член 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският 

съвет Брезник отменя свое решение №  59 по Протокол № 7 от 28.01.2016 год. 

Гласува се ново решение: 

- Одобрява заданието 

- Дава съгласие за изработване ПУП 

- Дава съгласие за промяна предназначението на имоти 

 

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  869 

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

от ЗУТ, Общинският съвет Брезник: 

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ Изработване на проект за обект: ПУП 

– ПРЗ на ПИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР.БРЕЗНИК ЗА РАЗШИРЕНИЕ 

НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК, представляващ имот с идентификатор 06286.59.18, и 

върху имоти №№ 06286.59.17, 06286.61.33, 06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, по КККР на 

гр. Брезник, собственост на Община, Брезник  земеделска земя, с цел осигуряване на 

необходимите площи за РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕТО, като ще бъдат 

урегулирани в   УПИ І - „СМЕТИЩЕ”  в нов квартал 130. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕ ИЗРАБОТЕН ПУП – ПРЗ на ПИ ИЗВЪН 

УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. БРЕЗНИК ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕНА НА 

СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК, представляващ имот с идентификатор 06286.59.18, и върху имоти №№ 

06286.59.17, 06286.61.33, 06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, по КККР на гр. Брезник, 

собственост на Община, Брезник  земеделска земя, с цел осигуряване на необходимите площи 

за РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕТО, като ще бъдат урегулирани в УПИ І - 

„СМЕТИЩЕ”  в нов квартал 130. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 

СЛЕДНИТЕ ИМОТИ: 

ПИ    № 06286.59.11 с площ 3 100 м2  общинска собственост; 

ПИ    № 06286.59. 27 с площ 7 100 м2 общинска собственост; 

ПИ №06286.59.17 с площ 1004 м2 общинска собственост, полски път;                                                                                                                                                                                                                                          

ПИ    № 06286.59. 20 с площ  619 м2 общинска собственост, полски път; 

            ПИ    № 06286.61. 33 с площ  772 м2 общинска собственост; 

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

Община Брезник. 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

вписване на управител на „Водоснабдяване” ЕООД 

Йорданка Ушашка – На съвместно заседание на постоянните комисии разгледахме докладната. 

Иван Бъчваров обясни подробностите. 
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Виолета Младенова – Има отказ за вписване поради това, че не е прекратен договора на 

досегашния управител. Това налага вземането на предложеното решение. 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

Борислав Стоянов не участва в гласуването поради конфликт на интереси 

С 12 гласа „за”,ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  870 

 На основание   чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 

предложение трето от ТЗ, чл.20, ал.1,т.1 и т.5, във връзка с чл.40, ал.1, т.1 от Наредба за реда за 

учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на 

собственост на Община Брезник в търговски дружества, Общинският съвет Брезник: 

1. Прекратява договор за  възлагане на управление на ЕООД „Водоснабдяване“ гр.Брезник,  

сключен с Управителя  Тодор Горянов Тодоров на 07.04.2016 г., като освобождава 

последния от отговорност. 

2. Изменя т.6 от Решение № 50 по Протокол № 9 от 31.07.1996 г., която придобива 

следното съдържание: „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник се управлява и представлява от 

Управителя 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изготвяне на проект 

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

уличнорегулационната линия откъм кв 12 да бъде преместена по материализираните на 

място огради и сгради 

Йорданка Ушашка – Разгледахме докладната и я допусмане до днешното заседание. Васка 

Борисова разясни подробностите по докладната. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Ваньо Добринов не участва в гласуването поради конфликт на интереси. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  871 

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

1. Дава съгласие, кмета на Община Брезник да извърши дйствията по чл. 15 ал. 5 от ЗУТ, 

като част от улица по РП на с.Конска, в обхвата на ОТ 10-20, публична общинска 

собственост да бъде придадена към УПИ І-48, ІІ-49, ІІІ-50, ІV-51 и ХІ-49 в съответствие 

със заснетите на място материализирани огради и сгради. 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващите действия по ЗУТ за 

издаване на предписание за изменение на ПУП. 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 11,30 часа. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

             /Л.Любомирова/       /Виолета Младенова/ 


