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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 

№  8 
Гр.Брезник, 21.05.2018г 

 

 Днес 21.05.2018г.от 10.30 часа в малкия салон на читалище „Просвещение” се провежда 

заседание на Общински съвет – Брезник. 

От общо избрани 13 съветника, на заседанието присъстват 11. 

Отсъстват: Ваньо Добринов и Йорданка Ушашка. 

На заседанието присъстват 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. 

Предложен е следния проект за  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2018г 

2. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот в с. 

Завала и сключване на договор за продажба 

3. Докладна записка относно Промяна начина на трайно ползване от "нива" в "ливада" или 

"пасище" на имоти в землищата на село Долни Романци, с. Непразненци, село Муртинци 

и село Кошарево 

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

Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Георги Зарев Игов 

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

Брезнишки извор  с цел възстановяването й на наследниците на Божил Никола Иван 

Григорови Калеви 

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

Ноевци  с цел възстановяването й на наследниците на Петър Николов Модев 

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

Кошарево  с цел възстановяването й на наследниците на Велко Мартинов Стоичков 

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

Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Асен Велинов Панчев 

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

Конска  с цел възстановяването й на наследниците на Иван Денков Динчин 
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10. Докладна записка  относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село 

Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Кръсто Младенов Николов 

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

Бегуновци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Миланов Стоянов 

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

Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Милан Антов Стефанов 

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

Долни Романци с цел възстановяването й на наследниците на Горян Николов Митов 

14. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот в 

с.Гигинци и сключване на договор за продажба 

15. Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

16. Докладна записка относно Вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери 

и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 47 ал. 1 от ЗСПЗЗ 

17. Докладна записка относно промяна в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Брезник , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

18. Други 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Виолета Младенова – преди да започнем заседанието искам да уведомя ОбС за получени покани: 

- За частване на 24 май от кмета на общината 

- От основно училище „Христо Смиренски” за 30.05.2018г 

По дневния ред: 

Виолета Младенова – по време на заседанието на постоянните комисии се забелязаха технически 

грешки в т. 11 – фамилното име на собственика е записано Стоянов, да се коригира на Цветанов, 

и в т. 16 е записано чл. 47 ал.1 да се запише чл. 37, както е в проектите за решение. 

От името на постоянните комисии ще докладва Росен Огнянов – председател на икономическа 

комисия. 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови 

разходи през 2018г 

Росен Огнянов – На съвместно заседание на постоянните комисии беше разгледана докладната 

записка. Разяснение получихме от Десислава Антонова. Допускаме до рагзлеждане от ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е   №   617 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, Общинският съвет гр.Брезник, одобрява промяната в поименния списък за 

капиталови разходи през 2018 г., съгласно приложение №1.  

Стойността на засегнатите обекти се увеличава от 73 500 лв. на  76 220 лв. със сумата на 

полученото застрахователно обезщетение в размер на 1 813 лв. и с 907 лв. от собствени средства, 

които са намалени от предвидените средства за материали в дейност „Общинска 

администрация“. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.  

Компенсирана промяна по бюджета за 2018г. на Община Брезник, както следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава приходите с 1 813 лв. по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§36-00 Други приходи                1 813 лв. 

§§36-11“ получени застрахователни обезщетения за ДМА“            1 813 лв. 

 

2.Увеличава разходи с 16 720 по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както 

следва: 

Функция „Общи държавни служби“ с 14 000 лв. 

Дейност 122 „Общинска администрация“  14 000 лв. 

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“      14 000 лв. 

§§ 53-09 „придобиване на други нематериални дълготрайни активи“        14 000 лв. 

 

 

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 

на околната среда“ с 2 720 лв. 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ с 2 720 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“      2 720 лв. 

§§ 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“        2 720 лв. 

 

2. Намалява разходи с 14 907 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, 

както следва: 

Функция „Общи държавни служби“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“  

§10-00 Издръжка          907 лв. 

§§10-15 „материали“  907 лв. 
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§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“      14 000 лв. 

§§ 52-19 „Придобиване на други дълготрайни активи“       14 000 лв. 

 

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

поземлен имот в с. Завала и сключване на договор за продажба 

Росен Огнянов – Постоянните комисии разгледаха докладната. Става въпрос за закупуване на 

прилежащ терен.След като получихме разяснения от Оля Малинова, допускаме до ОбС. 

 Гласува се предложения 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   №   618 

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.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник: 

І. Утвърждава  пазарната оценка на:                                                     

1. Поземлен общински имот, УПИ X  -„За стопански двор“ (урегулиран поземлен имот десети – „ 

За стопански двор“), кв.1 (квартал първи) по РП на с. Завала, общ. Брезник с площ 1875 кв.м. (хиляда 

осемстотин седемдесет и пет кв.м.), застроен. За поземления имот е съставен АОС № 5083/12.04.2018 г. 

Оценката на лицензирания оценител е 4631.60 лв.(хиляди шестстотин тридесет и един лев и 60 ст.).  

Сумата се облага с ДДС. 

2. Направеният разход на Община Брезник за изготвяне на експертна оценка на право на 

собственост върху поземлен имот общинска собственост на стойност 140.00 лв. да бъде заплатена от 

титуляра по договора. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения  имот.  

     

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна начина на трайно ползване от "нива" 

в "ливада" или "пасище" на имоти в землищата на село Долни Романци, с. Непразненци, 

село Муртинци и село Кошарево 

Росен Огнянов – на комисите получихме разяснение от Иванка Михайлова. Става въпрос за и 

моти, които се водят ниви, в същото време реално са пасища. Допускаме за разглеждане от ОбС. 

 Гласува се предложения 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   №   619 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общинският 

съвет Брезник:   
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1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или 

„пасище“  на имоти в следните землища, както следва: 

село Долни Романци –имот с № 102006, нива, пета категория –площ 21.131дка. ;      

село Непразненци -имот с № 028004, нива, девета категория –площ 70.965дка.;  

село Муртинци -имот с № 020018, нива, пета категория –площ 15.485дка.; 

село Муртинци -имот с № 020016, нива, пета категория –площ 31.567дка.;   

село Кошарево -имот с № 000247, нива, девета категория –площ 25.168дка. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

Към заседанието се присъединява Ваньо Добринов. Стават 12 съветника 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка  относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ 

в землището на село Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Георги Зарев 

Игов 

Росен Огнянов – Разгледахме докладните записки за възстановяване на земи. Предлагам от т. 4 

до т. 13, да гласуваме и разгледаме анблок. Те са идентични. Касае се за възстановяване на 

земеделски семи на бивши собственици. 

 Да гласуваме предложението на Росен Огнянов, като поправим техническата грешка в т. 

11 – фамилното име на наследодателя. Гласуването да бъде анблок за всички докладни  с отделно 

изписване на решенията. 

 С 12 гласа „за” предложението се приема. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   620 

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. №5800-90/30.04.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

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

землището на  с. Слаковци, община Брезник, собственост на Георги Зарев Игов: 

 – Имот с № 050115 с площ от 7.703 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Антанасова поята", образуван от имот с № 050071, общинска собственост.  

– Имот с № 027112 с площ от 2.307 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Кръст/Цвилба",образуван от имот с № 027111, общинска собственост.  

– Имот с № 031014 с площ от 3.179 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Барие/Минк.падина",образуван от имот с № 031001, общинска собственост.  

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 



6 

 

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

землището на село  Брезнишки извор  с цел възстановяването й на наследниците на Божил 

Никола Иван Григорови Калеви 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   621 

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. №5800-89/30.04.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

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

землището на  с. Брезнишки извор, община Брезник, собственост на Божил Никола Иван 

Григорови Калеви: 

 

 – Имот с № 007161 с площ от 1.721 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Симидж.пад-Мостище", образуван от имот с № 007158, общинска собственост.  

– Имот с № 007163 с площ от 1.978 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Симидж.пад-Жабарица",образуван от имот с № 007158, общинска собственост.  

– Имот с № 007162 с площ от 1.181 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „Симидж.пад-Георино",образуван от имот с № 007158, общинска собственост.  

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

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

землището на село Ноевци  с цел възстановяването й на наследниците на Петър Николов 

Модев 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   622 

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. №5800-43/23.02.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

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

землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Петър Николов Модев: 

 – Имот с № 064119 с площ от 0.712 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Лука", образуван от имот с № 064109, общинска собственост.  

– Имот с № 075065 с площ от 1.799 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Клене./Дръмандиница", образуван от имот с № 075033, общинска собственост.  

– Имот с № 075063 с площ от 1.264 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Поятище/ Дръмандиница ", образуван от имот с № 075038, общинска собственост.  
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– Имот с № 076038 с площ от 2.142 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Кръст/Градище", образуван от имот с № 076037, общинска собственост.  

– Имот с № 064120 с площ от 0.647 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Ръждица/Лука", образуван от имот с № 064109, общинска собственост.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

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

землището на село Кошарево  с цел възстановяването й на наследниците на Велко 

Мартинов Стоичков 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   623 

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. №5800-67/23.03.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

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

землището на  с. Кошарево, община Брезник, собственост на Велко Мартинов Стоичков 

 – Имот с № 000394 с площ от 0.864 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „Ранинци", образуван от имот с № 000289, общинска собственост.  

– Имот с № 000393 с площ от 2.636 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в 

местност „Ранинци", образуван от имот с № 000335, общинска собственост.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

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

землището на село Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Асен Велинов 

Панчев 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   624 

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. №5800-56/13.03.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

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

землището на  с. Слаковци, община Брезник, собственост на Асен Велинов Панчев 

 – Имот с № 050113 с площ от 3.175дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Орлов сой/Ант.Поята", образуван от имот с № 050071, общинска собственост.  
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– Имот с № 050111 с площ от 2.529 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Групчовица./Ант.Поята", образуван от имот с № 050099, общинска собственост.  

– Имот с № 050110 с площ от 1.828 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Поятище/Антан.Поята", образуван от имот с № 050099, общинска собственост.  

– Имот с № 050109 с площ от 1.691 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Мог.Дол/Антан.Поята", образуван от имот с № 050099, общинска собственост.  

– Имот с № 050112 с площ от 1.683 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Селище/Антан.Поята", образуван от имот с № 050091, общинска собственост.  

– Имот с № 033056 с площ от 3.866 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Цвилба/Дупка", образуван от имот с № 033046, общинска собственост.  

– Имот с № 033055 с площ от 3.313 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Цвилба/Барие", образуван от имот с № 033054, общинска собственост.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

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

землището на село Конска  с цел възстановяването й на наследниците на Иван Денков 

Динчин 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   625 

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. №5800-78/11.04.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, общинският съвет Брезник: 

 

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

землището на  с. Конска, община Брезник, собственост на Иван Денков Динчин: 

 – Имот с № 047019 с площ от 1.034 дка, представляващ нива, седма категория в местност 

„Злокрак/Падина", образуван от имот с № 047017, общинска собственост.  

– Имот с № 013137 с площ от 0.548 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Конопнище/Патерици", образуван от имот с №013122, общинска собственост.  

– Имот с № 013133 с площ от 1.188 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Лука/Патерица", образуван от имот с № 013122, общинска собственост.  

– Имот с № 013134 с площ от 1.293 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Лука/Патерица", образуван от имот с № 013122, общинска собственост.  

– Имот с № 013135 с площ от 0.902 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Лука/Патерица ", образуван от имот с № 013122, общинска собственост.  

– Имот с № 047020 с площ от 1.252 дка, представляващ нива, седма категория в местност 

„Воденица/Падина", образуван от имот с №047017, общинска собственост.  

– Имот с № 013140 с площ от 1.050 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Поята/Чифлик", образуван от имот с № 013117, общинска собственост.  

– Имот с № 013136 с площ от 1.033 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Мламол/Патерица", образуван от имот с №013122, общинска собственост.  
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– Имот с № 013139 с площ от 0.616 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Ливаге/Чифлик", образуван от имот с №0013117, общинска собственост 

– Имот с № 047018 с площ от 1.221 дка, представляващ нива, седма категория в местност 

„Село/Падина", образуван от имот с №047017, общинска собственост 

– Имот с № 013138 с площ от 1.016 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Мост/Чифлик", образуван от имот с №013124, 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 село Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Кръсто 

Младенов Николов 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №   626 

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. №5800-87/30.04.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

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

Слаковци, община Брезник, собственост на Кръсто Младенов Николов: 

 – Имот с № 031013 с площ от 1.670 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Прибой/Минк.Падина", образуван от имот с № 031012, общинска собственост.  

– Имот с № 059028 с площ от 0.608 дка, представляващ нива, седма категория в местност 

„Мог.Дол/Ст.Ливада", образуван от имот с № 059027, общинска собственост.  

–Имот с № 059029 с площ от 0.855 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Черна 

гора/Ст.Ливада", образуван от имот с № 059027, общинска собственост.  

–Имот с № 050119 с площ от 1.223 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Кръст/Антан.Поята", образуван от имот с № 050104, общинска собственост.  

–Имот с № 050118 с площ от 2.699 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Пърчък/Антан.Поята", образуван от имот с № 050106, общинска собственост.  

–Имот с № 050117 с площ от 0.785 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Поятище/Антан.Поята", образуван от имот с № 050104, общинска собственост.  

–Имот с № 050116 с площ от 1.384 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Поятище/Антан.Поята", образуван от имот с №050104, общинска собственост.  

–Имот с № 019094 с площ от 1.747 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Гробища/До 

Село", образуван от имот с № 019092, общинска собственост.  

–Имот с № 057040 с площ от 3.228 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Пометач", 

образуван от имот с № 057009, общинска собственост.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

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

ОПФ в землището на село Бегуновци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян 

Миланов Цветанов 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   627 

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. №5800-68/23.03.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

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

землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Стоян Миланов Цветанов 

 – Имот с № 022024 с площ от 2.247 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Рид/Росуля", образуван от имот с № 022022, общинска собственост.  

– Имот с № 051072 с площ от 2.714 дка, представляващ нива, шеста категория в местност 

„Бран.Дол/Трънски дол", образуван от имот с №051066, общинска собственост.  

– Имот с № 051069  с площ от 5.209 дка, представляващ нива, шеста категория в местност 

„Шир.Поле/Трънски дол", образуван от имот с № 051066, общинска собственост.  

– Имот с № 051073 с площ от 1.023 дка, представляващ нива, шеста категория в местност 

„Връндулица/Върбица", образуван от имот с № 051011, общинска собственост.  

– Имот с № 051074 с площ от 1.035 дка, представляващ нива, шеста категория в местност 

„Връндулица/Върбица ", образуван от имот с № 051011, общинска собственост.  

– Имот с № 051071 с площ от 7.206 дка, представляващ нива, шеста категория в местност 

„Тр.страна/Върбица", образуван от имот с № 051070, общинска собственост.  

– Имот с № 033065 с площ от 2.756 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Пояке/Орна глава", образуван от имот с № 033057, общинска собственост.  

– Имот с № 033066 с площ от 1.129 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Орна глава", образуван от имот с № 033021, общинска собственост.  

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на село Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Милан 

Антов Стефанов 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   628 

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. №5800-88/30.04.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

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

землището на  с. Слаковци, община Брезник, собственост на Милан Антов Стефанов 

 – Имот с № 050121 с площ от 0.849 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „Групчовица/Ант.Поята", образуван от имот с № 050104, общинска собственост.  
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– Имот с № 050122 с площ от 6.071 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Антанасова поята", образуван от имот с № 050071, общинска собственост.  

–Имот с № 050120 с площ от 1.599 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Групчовица/Ант.Поята", образуван от имот с № 050104, общинска собственост.  

–Имот с № 034003 с площ от 2.159 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Под Шос./Дол. Равнище", образуван от имот с №034001, общинска собственост.  

–Имот с № 050123 с площ от 3.509 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Ровина/Ант.Поята", образуван от имот с № 050091, общинска собственост.  

–Имот с № 052048 с площ от 1.706 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„При Жиро/Делниче", образуван от имот с №052006, общинска собственост.  

–Имот с № 059030 с площ от 5.207 дка, представляващ нива, седма категория в местност 

„Лишков рид/Ст.Ливада", образуван от имот с № 059027, общинска собственост.  

–Имот с № 052049 с площ от 2.527 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„При ливада/Делниче", образуван от имот с № 052005, общинска собственост.  

–Имот с № 052050 с площ от 1.741 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Между долове/Делниче", образуван от имот с № 052009, общинска собственост.  

–Имот с № 060065 с площ от 1.695 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Лук.Поята/рач.Чукар", образуван от имот с № 060036, общинска собственост.  

–Имот с № 060066 с площ от 1.041 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Лук.Поята/Рач.Чукар", образуван от имот с № 060036, общинска собственост.  

–Имот с № 061034 с площ от 0.762 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Прогон/Поятище", образуван от имот с № 061008, общинска собственост.  

–Имот с № 060067 с площ от 2.559 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Големата/Рач.Чукар", образуван от имот с № 060024, общинска собственост. 

–Имот с № 031015 с площ от 0.842 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Барие/Минк.Падина", образуван от имот с №031001, общинска собственост. 

–Имот с № 060068 с площ от 1.047 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Път/Рачов Чукар", образуван от имот с № 060053, общинска собственост. 

–Имот с № 060069 с площ от 1.259 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„На върха/Рач.Чукар", образуван от имот с № 060053, общинска собственост. 

–Имот с № 063049 с площ от 1.281 дка, представляващ нива, шеста категория в местност 

„Пърчък", образуван от имот с № 063022, общинска собственост. 

–Имот с № 057041 с площ от 1.672 дка, представляващ нива, седма категория в местност 

„Пометач", образуван от имот с № 057003, общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка  относно предоставяне на земеделска земя от 

ОПФ в землището на село Долни Романци с цел възстановяването й на наследниците на 

Горян Николов Митов 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   629 

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. №5800-71/29.03.2018г.  от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 
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1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в 

землището на  с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Горян Николов Митов: 

 – Имот с № 056014 с площ от 2.010 дка, представляващ нива, девета категория в 

местност „Воденичище/ Гръч.Лице", образуван от имот с № 056009, общинска собственост.  

– Имот с № 056015 с площ от 1.518 дка, представляващ нива, девета категория в местност 

„Църква/Гръчко лице", образуван от имот с № 056012, общинска собственост.  

– Имот с № 021004 с площ от 1.399 дка, представляващ ливада, девета категория в 

местност „Село/Бабина падина", образуван от имот с № 021002, общинска собственост.  

– Имот с № 021005 с площ от 2.123 дка, представляващ ливада, девета категория в 

местност „Манастир/Баб.Падина", образуван от имот с № 021003, общинска собственост.  

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за 

продажба на поземлен имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба 

Росен Огнянов – На съвместното заседание на постоянните комисии разгледахме докладната. 

След като получихме разяснения от Оля Малинова, допускаме до ОбС. 

 Поименно гласуване на проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   630 

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.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,  

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                      

1 Поземлен общински имот УПИ XIII – 77 (урегулиран поземлен имот тринадесети за 

планоснимачен номер седемдесет и седем), кв. 10 (квартал десети) по РП на с. Гигинци, община 

Брезник, с площ 10 кв.м (десет квадратни метра). За поземления имот е съставен АОС № 

5037/10.04.2018 г.Оценката на лицензирания оценител е 63.00 лв. (шестдесет и три лева). Сумата 

се облага с ДДС. 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения 

имот.  

         

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

Росен Огнянов – Комисиите разгледаха докладанта. Разяснение получихме от Иванка 

Михайлова. Допускаме до ОбС . Необходимо е да посочим съветник за член на комисията. 
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Виолета Младенова – Предлагам в комисията да бъде Десислава Стоилова и при невъзможност, 

резервен член Добринка Дойчева. 

 С 12 гласа „за” предложението се приема. 

 Гласува се предложения проект  за решение с член в комисията. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   631 

 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 дава съгласие  

за провеждане на публичен търг с тайно наддаване: 

I. Определя  следните имоти  за отдаване под наем на следните имоти- земеделска земя по 

чл.19 от ЗСПЗЗ: 

1.Село Брезнишки извор: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 032009 нива Девета Пожар 4.397 39.57 

2. 032024 нива Девета Пожар 5.500 49.50 

3. 032030 нива Девета Пожар 4.788 43.09 

4. 032035 нива Девета Пожар 1.602 14.42 

5. 034017 нива Девета Ороберица 0.301 2.71 

6. 012011 нива Девета Колуница 3.794 34.15 

7. 032022 нива Девета Пожар 9.116 82.04 

8. 032029 нива Девета Пожар 1.280 11.52 

9. 032034 нива Девета Пожар 10.200 91.80 

10. 034016 нива Девета Ороберица 3.520 31.68 

11. 039022 нива Пета Суроварица 0.500 6.50 

12. 015024 нива Девета Палашница 0.900 8.10 

13. 056001 нива Девета Чукаре 2.114 19.03 

14. 056010 нива Девета Чукаре 3.004 27.04 

15. 056018 нива Девета Чукаре 0.500 4.50 
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      2. Село Ребро: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност Площ 

дка 

Цена /лв. 

1 040025 Нива Девета Река 6.843 61.59 

            

    3. Село Велковци: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност Площ 

дка 

Цена /лв. 

1 078003 Нива Шеста 
Божков 

Завой 
1.505 

18.06 

 

     4. Село Горни Романци: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност Площ 

дка 

Цена /лв. 

1 016001 Нива Девета Чашке 8.234 74.11 

 

     5. Село Брусник: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 004022 нива Девета 
Свети 

Никола 
64.714 582.43 

2. 007027 нива Девета Клатунище 31.720 285.48 

3. 027001 нива Пета 
Мали 

Порудин 
18.458 239.95 

4. 025004 нива Девета Зад Кръст 7.297 65.67 

5. 

009015 

Образува

н от 

нива Девета Капрул 25.113 226.02 
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имот№ 

009008 

6. 007025 нива Девета Нивие 3.662 32.96 

7. 010013 нива Девета Капрул 9.336 84.02 

8. 024001 нива Девета Росуле 9.199 82.79 

9. 025010 нива Девета Зад Кръст 24.326 218.93 

 

     6. Село Банище: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 015007 нива Осма Клисура 5.039 50.39 

2. 015011 нива Осма Клисура 2.638 26.38 

3. 015022 нива Осма Клисура 8.092 80.92 

4. 015008 нива Осма Клисура 1.555 15.55 

5. 015021 нива Осма Клисура 1.162 11.62 

     

     7. Село Долни Романци: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 002002 нива Девета Манастир 12.497 112.47 

2. 005001 нива Девета Манастир 33.462 301.16 

3. 023002 нива Девета Воденичище 7.359 66.23 

4. 026003 нива Девета Долища 9.369 84.32 

5. 006005 нива Девета Манастир 16.156 145.40 

6. 

006006 

Образуван 

от имот № 

006001 

нива Девета Манастир 137.255 1235.29 
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7. 003001 нива Девета Манастир 82.824 745.42 

8. 006002 нива Девета Манастир 22.169 199.52 

9. 024006 нива Девета Средни Рид 6.492 58.43 

10. 006008 нива Девета Манастир 24.858 223.72 

11. 004001 нива Девета Манастир 60.646 545.81 

12. 026002 нива Девета Острило 18.244 164.20 

13. 032001 нива Девета Селище 14.566 131.09 

14. 033001 нива Девета Селище 20.739 186.65 

15. 006003 нива Девета Манастир 25.414 228.73 

16. 010004 нива Девета Йони дол 37.401 336.61 

 

    8. Село Билинци: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 001010 нива Девета Рид 25.239 227.15 

2. 004006 нива Девета Дълбоки дол 29.331 263.98 

3. 005015 нива Девета Бранище 5.312 47.80 

4. 023001 нива Девета Медошица 25.202 226.82 

5. 027032 нива Седма Криви дол 24.412 268.53 

6. 024003 нива Девета Коларица 17.231 155.08 

7. 004001 нива Девета Каменити дол 57.466 517.19 

8.   005013 нива Девета Бранище 8.699 78.29 

9. 009001 нива Девета Венец 37.460 337.14 

10. 023002 нива Девета Медошица 1.650 14.85 

11. 022010 нива Девета 
Гувнишни 

дол 
23.873 214.86 

12. 024005 нива Девета Медошица 25.191 226.72 
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ІІ. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване .  

ІІІ. 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. Десислава Иванова Стоилова      - общински съветник; 

       4. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско 

стопанство”. 

                             5. Емилия Емилова Димитрова-Свиленова – мл. експерт МПТ; 

                             6.Кметовете и км.наместници за съответните землища. 

                Резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция 

АПНО и ФСД и Добринка Георгиева Дойчева – общински съветник 

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

наем и сключване на договор.  

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Вземане на решение за допълване 

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

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

ЗСПЗЗ 

Росен Огнянов – На съвместно заседание на постоянните комисии разгледахме докладната. 

Отново Иванка Михайлова разясни. Изясни се техническата грешка при изписването на чл. 37. 

Коригирано е. Допускаме за разглеждане 

 Поименно гласуване на предложения проект за решение. Председателят на ОбС чете 

имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   632 

           На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, 

Общинският  съвет Брезник: 

 

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се 

отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, както следва: 

Село Конска: 

Имот № 017006, местност „Топли дол”, представляващ ливада,  пета категория, с площ  

30.611 дка.  

     Село Кривонос: 

Имот №  023033, образуван от имот № 023030, местност „Пладнище”, представляващ 

пасище, мера,  девета категория, с площ  46.297 дка ;  
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Село Кошарево: 

Имот №  000344, образуван от имот № 000044, местност „Дълга ливада”, представляващ 

пасище, мера,  девета категория, с площ  20.005 дка ;  

Имот №  000019, местност „Мерджаница”, представляващ пасище, мера,  девета 

категория, с площ  645.626 дка 

 

Имот №  000390, местност „Вакилачко”, представляващ пасище с храсти,  девета категория, 

с площ  900.702 дка ;  

Имот №  000392, местност „Вакилачко”, представляващ пасище с храсти,  девета 

категория, с площ  201.404 дка ; 

Село Гоз: 

Имот №  005044,  местност „Мусинец”, представляващ пасище, мера,  девета категория, с 

площ  11.800 дка ;  

Село Непразненци: 

Имот № 007019, местност „Душин дол”, представляващ ливада,  шеста категория, с площ  

1.495 дка ;  

Имот № 007002, местност „Душин дол”, представляващ ливада,  шеста категория с площ  

7.264 дка 

Имот № 007006, местност „Душин дол”, представляващ ливада,  шеста категория,  с площ  

10.662 дка 

Село Гигинци: 

Имот №  107004, образуван от имот № 107001, местност „Сливница”, представляващ 

пасище, мера,  девета категория, с площ  59.375 дка ;  

2. Допълненият списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се 

обявят в общината и на интернет страницата. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Брезник , неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

Виолета Младенова – Взели сме решение, с което проекта е качен на сайта на общината. 

Отменяме текстове от правилника. В решението да се премахне проект и да се изпишат 

промените. В основанията първо да се посочи ЗМСМА. 

Десислава Стоилова – да чуем решението. 

Виолета Младенова – чете текста на решението. 

Десислава Стоилова – предлагам да се изпише „Приема изменение и допълнение в правилника” 

 Предложението се подлага на гласуване. 

 С 12 гласа „за” се приема 

 Гласува се предложеното решение  
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 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   633 

 На основание чл. 21 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 21 ал. 2 и чл. 66 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодествието му с общинската администрация, 

и във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76 и чл. 79 от Административно 

процесуалния кодекс,  Общинският съвет Брезник: 

1. Приема изменение и допълнение в Правилника за организация и дейността на 

Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация мандат 2015-2019год., както следва: 

§1. Отменя изцяло, като незаконосъобразно /постановена в нарушение на нормативен акт 

от по висока степен-КРБ, ЗМСМА и ЗПФ/ разпоредбата на чл.10, ал.1, т.10, глава трета 

„Ръководство“. 

§2. Отменя изцяло, като незаконосъобразно /постановена в нарушение на нормативен акт 

от по висока степен - КРБ, ЗМСМА и ЗПФ/ разпоредбата на чл.14, ал.4 и ал.5 в глава четвърта 

„Общински съветник“. 

§3. Изменя т.3 на ал.1 от чл.8, като в края на изречението думите „Закон за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с думите „Закон за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество 

 
 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/    /Виолета Младенова/ 


