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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 11 
Гр.Брезник, 26.10.2017г.  

 

 

 Днес 26.10.2017г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник се 

провежда заседание на ОбС Брезник. 

От всичко 13 избрани съветника присъстват 12. Отсъства Ивелина Крумова. 

 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 заседания на 

постоянните комисии към ОбС. 

Предложен е следния проект за дневен ред: 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския 

съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на Община Брезник. 

2. Докладна записка относно увеличение на средствата за временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства от общинския  бюджет за авансово финансиране на плащания 

по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския 

бюджет. 

3. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на Община 

Брезник за 2018г. 

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

Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Пано Тодоров Манолков. 

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

Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Тодоров Андреев. 

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

Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Софрони Алексов Христов. 

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

Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Танчев Зидарски 

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Муртинци и сключване на договор за продажба 

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Станьовци и сключване на договор за продажба 

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Ноевци и сключване на договор за продажба 

11. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни 

информационни и монументално-декоративни елементи 
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12. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Сергей Димитров 

13. Информация за зимната подготовка в общината 

14.  Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник 

15. Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник 

16. Информация относно готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата 2017-2018г 

17. Други  

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

По дневния ред: 

Виолета Младенова –  уведомява за допълнително постъпили материали, а именно: 

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

наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, съгласно чл. 37 и ал. 1 от ЗСПЗЗ 

- Декларация от групата на БСП относно цената на водата 

Ваньо Добринов – имам питане, предлагам да бъде включено към т.други 

 Гласува се докладната записка за допълване на списъка с мери и пасища да се включи в 

дневния ред 

 С 12 гласа „за” се приема 

 Гласува се да се включи в дневния ред декларацията от групата на БСП 

 С 12 гласа „за” се приема 

 Гласува се да бъдат включени питания 

 С 12 гласа „за” се приема 

 Гласува се целия дневен ред с допълненията 

 С 12 гласа „за” се приема следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския 

съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на Община Брезник. 

2. Докладна записка относно увеличение на средствата за временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства от общинския  бюджет за авансово финансиране на плащания 

по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския 

бюджет. 

3. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на Община 

Брезник за 2018г. 

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

Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Пано Тодоров Манолков. 
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5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село 

Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Тодоров Андреев. 

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

Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Софрони Алексов Христов. 

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

Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Танчев Зидарски 

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Муртинци и сключване на договор за продажба 

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Станьовци и сключване на договор за продажба 

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в 

с.Ноевци и сключване на договор за продажба 

11. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни 

информационни и монументално-декоративни елементи 

12. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Сергей Димитров 

13. Информация за зимната подготовка в общината 

14.  Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник 

15. Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник 

16. Информация относно готовността на учебните заведения на територията на Община 

Брезник за предстоящата 2017-2018г 

17. Докладна записка относно допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под 

наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, съгласно чл. 37 и ал. 1 от ЗСПЗЗ 

18. Декларация от групата на БСП относно цената на водата 

19. Питания 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства 

от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на Община Брезник. 

 

Росен Огнянов – председател на комисия по бюджет 

 Уважаема госпожо председател, Дами и господа, 

 На заседание на комисията по бюджет разгледахме информацията. Получихме разяснения 

от гл.счетоводител. Допускаме за разглеждане от ОбС. 

  

 Гласува се на основание чл. 21 ал.1 т.6 приемане на информацията 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  491 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 от Закона за публичните 

финанси, чл.40, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне бюджетна прогноза за 

местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Брезник общински съвет гр.Брезник приема отчета за касовото 
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изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди 

средства към 30.06.2017 г. на Община Брезник. 

                                                                                                  

 ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно увеличение на средствата за временни 

безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския  бюджет за авансово 

финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по 

други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е 

част от общинския бюджет. 

 

Росен Огнянов – Икономическа комисия разгледа докладната. Главният счетоводител даде 

разяснения. След приключване на проекта, средствата ще бъдат възстановени. 

 

Виолета Младенова – Заема е 30х.лв. 

 

 Гласува се предложението от докладната записка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С  12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  492 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет гр. Брезник 

1. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително 

и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 80 000 лв.; 

2. Приема следната промяна по бюджета за 2017 г. на Община Брезник 

 

МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ 

1. Увеличава бюджетните взаимоотношения в частта на временни безлихвени 

заеми с 30 000 лв., по параграфи, както следва: 

§76-00 „'Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за  

средствата от Европейския съюз (нето)“     30 000 лв. 

 

2. Намалява разходите с 30 000 лв., по функции, дейности и параграфи, както 

следва: 

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ с 30 000 лв. 

Дейност 998„Резерв“         30 000 лв. 

§00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“    30 000 лв. 
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ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на 

дървесина на Община Брезник за 2018г. 

 

Росен Огнянов – Комисията разгледа доладната и я допуска до ОбС. Разяснения получихме от 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство към общинска администрация. 

  

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  493 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл.80, ал. 2, т. 2, т.3 и ал.8  от  ППЗГ и на 

основание чл.7, ал.1 и 4 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 ) Общинският  съвет Брезник: 

1. Приема „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018г.”  .          

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме процедури за ползване на дървесината 

по „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018г.”   

3. Да се публикува на интернет страницата на Община Брезник  „Годишен план за 

ползване на дървесина на Община Брезник за 2018г.”  .  

 

 

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

землището на село Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Пано Тодоров 

Манолков. 

 

Виолета Младенова – предлагам от 4 до 7 точка включително да гласуваме анблок. Те са 

идентични. 

Росен Огнянов – на комисията бяха разгледани докладните. Нямаше изразени мнения. Допускаме 

ги до ОбС. 

 Гласува се предложението да бъдат гласувани анблок точките от 4 до 7 

 С 12 гласа „за” се приема 

 Гласуване анблок на точкие от 4 до 7 с отделно изписване на решенията 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  494 

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. № 5800-182/10.10.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в 

землището на  село Бегуновци, община Брезник, собственост на Пано Тодоров Манолков: 
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 – Имот с № 037015, с площ от 24,857 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Осое", образуван от имот № 037004, Общинска собственост. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

 

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

землището на село Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Тодоров 

Андреев. 

 

 Поименно гласуване.  

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  495 

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. №5800-150/11.08.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

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

землището на  с. Арзан, община Брезник, собственост на Стоян Тодоров Андреев: 

 – Имот с № 031026 с площ от 3,600 дка, представляващ нива, осма категория в местност 

„Корсеина/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.  

– Имот с № 031025 с площ от 4,195 дка, представляващ нива, осма категория в местност 

„Люто усое/ Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.  

– Имот с № 031027 с площ от 0,471 дка, представляващ нива, осма категория в местност 

„Петковица/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.  

– Имот с № 031029 с площ от 1,720 дка, представляващ нива, осма категория в местност 

„Попова лив./Раздолци", образуван от имот с № 031013, общинска собственост.  

– Имот с № 031028 с площ от 1,845 дка, представляващ нива, осма категория в местност 

„Габраш/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.  

– Имот с № 003042 с площ от 2,791 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в 

местност „Търница/Каменитец", образуван от имот с № 003025, общинска собственост.  

– Имот с № 008011 с площ от 3,038 дка, представляващ пасище, мера, осма категория в 

местност „Пайчиното/Змийов кл.", образуван от имот с № 008009, 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 Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Софрони 

Алексов Христов. 

 

 Поименно гласуване. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е   №  496 

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. № 5800-181/10.10.2017г. от ОСЗ гр. Брезник: 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в 

землището на  село Непразненци, община Брезник, собственост на Софрони Алексов Христов: 

 – Имот с № 007033, с площ от 14,435 дка, представляващ нива, шеста категория в местност 

„Душин дол", образуван от имот № 007014, 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 гр-Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Танчев 

Зидарски 

 

 Поименно гласуване. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  497 

 

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. № 5800-185/16.10.2017г.. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в 

землището на  град Брезник, община Брезник, собственост на Славе Танчев Зидарски: 

 – Имот с № 06286.92.38, с площ от 5,717 дка, представляващ пасище, в местността „Яз", 

образуван от имот № 06286.92.30, Общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

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

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

 

Росен Огнянов – комисията разгледа докладната. От 8 до 10 точките са идентични. Различни са 

населените места и площта на имотите. 

Предлагаме да гласуваме анблок трите точки 

 Предложението се подлага на гласуване 

 С 12 гласа „за” се приема гласуване анблок на точките от 8 до 10 включително 

 Поименно гласуване на докладните с отделно изписване на решенията. 
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 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  498 

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. Незастроен общински имот, участващ в УПИ X - 102, кв. 27 по РП на с. Муртинци  с 

площ от 76 кв.м., на стойност 338.96 лв. Сумата се облага с ДДС. 

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

имот.  

         

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

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

 

Поименно гласуване 

С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  499 

 

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. Незастроен общински имот, участващ в УПИ XXVII - 120, кв. 13 по РП на с. 

Станьовци  с площ от 50 кв.м., на стойност 248.00 лв. Сумата се облага с ДДС. 

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

имот.  

         

 

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

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

 

 

Поименно гласуване 

С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  500 

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:  

 



9 
 

І. Утвърждава  пазарната оценка на:                                                      

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ IV - 125, кв. 29 по РП на с. Ноевци с 

площ от 66 кв.м.  на стойност 392.04 лв. Сумата се облага с ДДС. 

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

имот.  

         

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи 

дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи 

 

Иван Тинков – председател на правна комисия 

 Правна комисия разгледа докладната. Промените са приети и качени на сайта за 

определения срок.  

  

Виолета Младенова – чете окончателния порект за решение 

 Гласува се на основание чл 45 ал. 5 и във връзка с чл. 21 ал. 2 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  501 

На основание чл.45,ал.9 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – Брезник: 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за 

търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни 

елементи : 

§1.Отменя изцяло т.7 от ал.2 на чл.8 . 

           2. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на Община Брезник 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова 

помощ на Сергей Димитров 

 

Виолета Младенова – молбата беше разгледана в социална комисия. Предложението е за 500 лв. да 

бъдат отпуснати на Сергей Димитров 

 Гласува се на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за” /Д.Стоилова извън залата/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  502 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник: 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 лв., необходима за лечение на Сергей 

Симеонов Димитров. 

2. Средстата да бъдат взети от § 42-14 обезщетения и помощи по решение на ОбС. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за зимната подготовка в общината 

 

Виолета Младенова – Разгледахме информацията. Разбрахме, че вече има определен изпълнител за 

почистване. Предстои подписване на договор. 

 Гласува се приемане на информацията. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  503 

 

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

Информацията за зимната подготовка в Община Брезник. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за сключените концесионни договори в Община 

Брезник 

 

Виолета Младенова – Разгледахме информацията. Разбрахме, че вече има договор за концесия  и 

на язовир Красава. 

 Гласува се приемане на информацията. 

 С 12 гласа „за” ОбСвзе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  504 

 

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

информацията за сключените консцесионни договори в Община Брезнки. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за развитието на туризма и спорта в Община 

Брезник 

 

Гласува се приемане на информацията 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  505 

 

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

Информацията за развитието на туризма и спорта в Община Брезник. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация относно готовността на учебните заведения на 

територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018г 

 

Виолета Младенова – Запознахме се с информацията. Стана ясно, че вече има медицинско лице в 

ОУ „Христо Смирненски” 



11 
 

 Гласува се приемане на информацията. 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №  506 

 

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

Информацията относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за 

предстоящата 2017-2018 учебна година. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на списъка на пасище, 

мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37 и ал. 1 от ЗСПЗЗ 

 

Росен Огнянов – На комисия разгледахме докладната. Получихме разяснения от Иванка 

Михайлова. Допускаме до сесията. 

 Поименно гласуване на предложението. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 

 С 12 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  507 

           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 Ребро: 
Имот № 040027, местност „Млака”, представляващ ливада,  с площ  16,298 дка  

Имот № 045009, местност „Бара, плоча”, представляващ ливада,  с площ  17,265 дка;  

Имот № 061018 – местност „Острика, представляващ ливада,  с площ 10,155 дка,  

Имот №028039,местност„Деянова воденица”,редставляващ ливада,с площ 12,285дка;  

Имот № 061019, местност „Острика”, представляващ  ливада,  с площ 4,512 дка. 

     Село Ноевци: 
Имот №073024, образуван от имот № 073016, НТП Пасище,мера; местността    „Вирове“,с 

площ 1.367дка  

Имот №073025, образуван отимот № 073016, НТП Пасище ,мера; местността „Вирове“,с 

площ 10.117 дка. 

 

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

обявят в общината и на интернет страницата. 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Декларация от групата на БСП относно цената на водата 

 

Иван Ставрев -  от името на групата съветници от БСП 
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 Декларацията е с малко закъснение, но трябваше да мине разговора с управителя на 

„ВиК”ООД  /чете декларацията – несъгласие с цената на водата/. Общинският съвет е 

пренепрегнат при определяне цената на водата. 

 Предлагаме дакларацията да остане като документ в протокола без гласуване. 

 

Виолета Младенова – знаете, че ходихме на среща с управителя на ВиК 

 

Росен Огнянов – Преди 10 дни посетихме управителя на „ВиК” ООД. Стана ясно, че цената се 

спуска от ДКВЕР. Няма какво да коментираме.  

 По задъложенията – 294 760,85 лв. дължи „ВиК” ООД на „Водосднабдяване” ЕООД към 

30.09.2017г. Не получихме много обнадеждаващи обещания. След получаването на заем би могло 

да погасят задълженията си, но приоритет е задължение към Басейнова дирекция. Ясно е, че не се 

изпълнява споразумението. Господин Витанов говореше за надплащане. Нищо подобно. Сумата е 

нараснала. 

 

Виолета Младенова – В момента на срещата преведоха 10х.лв. Обещаха за 5-6 месеца да се 

издължат.  

 

Янка Хранова – предлагам да поканим отново упревителя на „ВиК” ООД да се извини на ОбС. 

Той ни излъга от трибуната. Убеждаваще ни в правотата си. 

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Питания 

Ваньо Добринов – Имам питане по решение 464 от 24.08.2017г. – средства за МИГ Трън – Брезник 

– Божурище. Трябваше да получим информация. 

 

Виолета Младенова – нямаме информация 

 

Ваньо Добринов – предлагам да изпратим отново писмо и за следващата сесия да получин 

информация 

 

Иван Бъчваров – зам. Кмет на Община Брезник 

 Да уточним от кого трябва да се поиска информация- Ние заделяме сресдтвата, но не ги 

харчим. 

 

 Гласува се предложение да се изпрати напомнително писмо до МИГ. 

 С 12 гласа „за” предложението се приема. 

 

Ваньо Добринов – ползваме източниците на „западно.ком” 

- По отношение изказване на секретаря на общината по работонто време на аптеката. Пише – 

отчетността се извършва пред ОбС. Събота и неделя има проблем защото аптеката не 

работи. Господин Борисов казва, ще се обърне към ОбС. Моля да се обърне. 

 

Иван Борисов – секретар на общината 
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 Да, думите са казани, първо по радио Благоевград. Имаше анкета в ефир с гражданите. Те 

изразиха негодовунаие за работното време. На зададен ми въпрос в евфир към отговорил. Да, 

западно чувайки по радио Благоевград ми зададе въпрос. Казал съм още, че има управител на 

фирмата. 

 

Виолета Младенова – Ние преди месец приехме отчета на аптеката. Знаехме за работното време. 

Не сме реагирали. 

 

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

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/     /Виолета Младенова/ 


