ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

–

БРЕЗНИК
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№9
Гр.Брезник, 21.06.2018г
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на списъка на длъжностните лица за 2018г, които имат право на
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 634

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.36 от ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България, общински съвет гр.Брезник дава съгласието си да се изплащат пътни разходи на Йордан Асенов
Стефанов от с.Ноевци до гр.Брезник и обратно и утвърждава актуализиран списък на длъжностните лица, които имат
право на транспортни разходи, допълнен с новоназначения служител, както следва:
СПИСЪК
на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2018 г.
Име,презиме, фамилия
Наименование на длъжността
1.Иван Здравков Ковачев - директор на дирекция „ ТСУ и ЕИ”
2.Петър Огнянов Петров - главен архитекг
3.Моника Маноилова Неделкова - младши експерт
4.Богомил Иванов Илков - главен специалист „ ТСУ”
5.Елка Страхилова Алексова - старши специалист „ ТСУ”
6.Светла Петрова Стоилкова - старши счетоводител/ касиер/
7.Любомир Георгиев Димитров - техник- лесничейство
8.Емилия Велинова Николова - директор общински исторически музей
9.Първолета Цветанова Огнянова - гл.счетоводител ОУ „Хр Смирненски” с.Ноевци
10.Даниела Симеонова Митова - изпълнител-готвач в ДСП
11.Кирил Димитров Белчев - шофьор в ДСП
12.Зоя Петрова Манасиева - изпълнител-готвач в ДСП

13. Валентина Райчева Белчева - гл.счетоводител СУ „ В.Левски” гр.Брезник
14.Виолета Кръстанова Григорова - касиер-домакин СУ„В.Левски” гр.Брезник
15.Йордан Асенов Стефанов - работник поддръжка в ДСП
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно недостиг на средства по бюджета за 2018г на ОУ „Христо Смирненски” с.
Ноевци
Поименно гласуване
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№

635

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският
съвет Брезник дава съгласието си да се извърши следната промяна по бюджета на Община Брезник за 2018 г.:
I.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. По бюджета на Общинска администрация
1.1. Намалява бюджетните взаимоотношения, трансфери с 20 000 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 61- 00 „ Трансфери между бюджети“
20 000 лв.
§§ 61-09 „ вътрешни трансфери в системата на
първостепенния разпоредител“
20 000 лв.
1.2. Намалява разходите с 20 000 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:
Функция IХ „Разходи неквалифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§ 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи
20 000 лв.
2. По бюджета на ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци
2.1.Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 20 000 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 61- 00 „Трансфери между бюджети“
20 000 лв.
§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на
първостепенния разпоредител“
20 000 лв.
II ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
1. По бюджета на ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци

1.1.Увеличава разходите с 20 000 лв., по функции, дейности, параграфи и подпалаграфи, както следва:
Функция III Образование
Дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§ 01 00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по
трудови и служебни правоотношения“ 11 200 лв.
§§ 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения“
11 200 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” 2 800 лв.
§§ 05-51 „осигурителни вноски от работодател за ДОО”
1 500 лв.
§§ 05-52 „осигурителни вноски от работодатели за УчПф“
600 лв.
§§ 05-60 „осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ“
400 лв.
§§ 05-80 „осигурителни вноски за ДЗО от работодатели“
300 лв.
§10-00 „Издръжка“
6 000 лв.
§§ 10-11 „храна“
600 лв.
§§ 10-15 „материали“
500 лв.
§§ 10-16 „вода, горива, ел.енергия“
3 600 лв.
§§ 10-20 „разходи за външни услуги“
1300 лв.
Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по извършване на промяната по бюджета на
Община Брезник за 2018 г.
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с.Непразненци и
сключване на договор за продажба
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ

№ 636

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,

1. Утвърждава пазарната оценки на поземлен общински имот УПИ V – 29 (урегулиран поземлен имот пети за
планоснимачен номер двадесет и девет), кв. 23 (квартал двадесет и трети) по РП на с. Непразненци, община Брезник, с
площ 20 кв.м (двадесет квадратни метра). За поземления имот е съставен АОС № 5051/23.05.2018 г..Оценката на
лицензирания оценител е 139.60 лв. (сто тридесет и девет лв. и 60 ст.). Сумата се облага с ДДС.
2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на
имот в с.Долна Секирна, върху който е построена законна сграда с отстъпено право на строеж
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№ 637

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
V- 234 в кв. 8 по РП на с. Долна Секирна, с площ 490 кв.м, застроен (акт за частна общинска собственост №
5049/23.05.2018 г.), размер на 2131.50 лв., или 4.35 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.
2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот
в с.Кошарево,върху който е построена законна сграда с отстъпено право на строеж
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№ 638

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
XI в кв. 34 по РП на с. Кошарево, с площ 830 кв.м застроен (акт за частна общинска собственост № 5050/23.05.2018
г.), размер на 3643.70 лв., или 4.39 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 Разделяне на общински полски пътища, попадащи
концесионната площ на находище "Милин камък" гр.Брезник

в границите на

Поименно гласуване.
С 9 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/, ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 639
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл.3 ал. 1 от НРПУРОИ Общинският съвет гр. Брезник:
1. Дава съгласието си за разделяне на имоти по скици – проект, с идентификатори, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 06286.65.30 с обща площ 2,082 дка по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед
РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК се разделя на два поземлени имота: с идентификатори
06286.65.33 с площ 0,963 дка и 06286.65.34 с площ 1,119 дка;
Поземлен имот с идентификатор 06286.62.34 с обща площ 1,937 дка по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед
РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК се разделя на два поземлени имота: с идентификатори
06286.62.42 с площ 0,888 дка и 06286.62.43 с площ 1,047 дка;
Поземлен имот с идентификатор 06286.73.32 с обща площ 5,418 дка по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед
РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК се разделя на три поземлени имота: с идентификатори
06286.73.42 с площ 0,828 дка и 06286.73.43 с площ 2,647 дка и 06286.73.44 с площ 1,943 дка.
Поземлен имот с идентификатор 06286.62.32 с площ 2,405 дка по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед РД-1835/23.04.2009 г.
на Изпълнителен директор на АГКК се разделя на два поземлени имота: с идентификатори
06286.62.40 с площ 2,156 дка и 06286.62.41 с площ 0,249 дка .
Поземлени имоти с идентификатори 06286.64.23 с площ 0,407 дка и 06286.61.37 с обща площ 2,491 дка с проект за
поправка на имот с идентификатор 06286.64.23 с площ 0.350 дка и имот с идентификатор 06286.61.37 с площ 2,547
дка. Общата площ на двата имота не се променя.
2.Направените разходи за разделяне на горепосочените имоти да бъдат за сметка на „Трейс Рисорсиз” ЕООД .
3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващите действия.

СЕДМА 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 ЗСПЗ
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 640
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 Долни Романци –имот с № 102006, пасище, мера, пета категория –площ 21.131дка. ;
село Непразненци -имот с № 028004, пасище, мера, девета категория –площ 70.965дка.;
село Муртинци -имот с № 020018, пасище, мера, пета категория –площ 15.485дка.;
село Муртинци -имот с № 020016, пасище, мера, пета категория –площ 31.567дка.;
село Кошарево -имот с № 000247, пасище, мера, девета категория –площ 25.168дка.
2. Допълненият списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и на
интернет страницата.
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден
обект
Поименно гласуване.
С 10 гласа „за” /Д.Стоилова извън залата/ ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 641
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона 3а водите, чл. 2, от
Наредбата за ползване на повърхностни води, Общинският съвет Брезник:
1. Открива процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост по
реда на Закона за водите на:

а/ язовир „Красава”мах. „Банкова“, (АОС № 65/20.06.2000 г.), отдаден на концесия на „БОКА 2020” ЕООД, ЕИК
204263869, за срок от 15 години по силата на сключен договор от 19.10.2017 г.
2. За провеждане на процедурата да се спазят следните условия:
а/ след влизане в сила на решението на Общинския съвет от концесионера да представи необходимите документи,
заедно с данните, цитирани в чл. 60, ал. 1, т. 1-5 от Закона за водите, както и предвидените в същия член документи по
ал. 2, т. 1, 2 и 4. Заявленията и приложените към тях документи се подават в два екземпляра – единият на хартиен
носител, а другият на магнитен носител.
3. Копие от издаденото разрешително да се изпрати на Басейнова дирекция - западно беломорски район – гр.
Благоевград.
4. Упълномощава кмета на Общината да проведе процедурата по издаване на разрешителното.
ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на договор от 07.06.2000г за право на ползване върху
недвижим имот, публична общинска собственост на основание предоставена концесия
Поименно гласуване.
С 10 гласа „за” /Д.Стоилова и звън залата/, ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№ 642

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. чл.8 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският
съвет Брезник:
1. Приема предложението на концесионера ЕТ “Марияна - Васко Шунин“, ЕИК:040462274, със седалище и адрес на
управление: гр. Банкя, бул. „Варна“ № 94, представлявано от Васко Димитров Шунин, като изразява съгласие за
предсрочно прекратяване по взаимно съгласие на Договор от 07.06.2000 год. за обект: язовир в землището на гр.
Брезник - “Брезнишки язовир“, представляващ поземлен имот с идентификатор 06286.86.53 по КККР на гр. Брезник, с
площ от 23659 кв. м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти и начин на
трайно ползване: язовир, съгласно акт за АПОС №3803 от 31.10.2014г.
2.Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.
ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел
възстановяването й на наследниците на Велко Иванов Миленков

Поименно гласуване.
С 10 гласа „за” /Д.Стоилова извън залата/ ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№ 643

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. №5800122/07.06.2018г. 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 Велко Иванов Миленков:
–Имот с № 013132 с площ от 1.459 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Село/Чифлик", образуван от
имот с № 013117, общинска собственост.
– Имот с № 013129 с площ от 1.261 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Мламол/Чифлик", образуван
от имот с № 013124, общинска собственост.
– Имот с № 013130 с площ от 0.881 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Мламол/Чифлик", образуван
от имот с № 013124, общинска собственост.
– Имот с № 013131 с площ от 0.457 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Мламол/Чифлик", образуван
от имот с № 013124, общинска собственост.
– Имот с № 012149 с площ от 1.025 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Конопнище/Ливаге",
образуван от имот с № 012127, 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 Георги Модев Колев
С 10 гласа „за” /Д.Стоилова извън залата/ ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 644
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. №5800121/07.06.2018г. 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 Георги Модев Колев:
–Имот с № 013128 с площ от 1.960 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Вада/Чифлик", образуван от
имот с № 013110, общинска собственост.
– Имот с № 011157 с площ от 3.713 дка, представляващ ливада, пета категория в местност „Поята/Аджийница",
образуван от имот с № 011149, 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 с.Конска, с
цел възстановяването й на наследниците на Евга Георгиева Модева
С 10 гласа „за” /Д.Стоилова извън залата/ ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 645
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. №5800120/07.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяване му в стари реални граници в землището на с. Конска, община
Брезник, собственост на Евга Георгиева Модева:
–Имот с № 013029 с площ от 1.201 дка, представляващ ливада, пета категория в местност „Топли дол/Под вада",
образуван от имот с № 013023, общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ПК по здравна и социална политика по молба за отпускане
на еднократна финансова помощ от Карамфилка Иванова Асенова
Поименно гласуване
С 10 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 646
На основание чл. 21 ал 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1.
Отпуска сумата от 300 /триста/лв. на Карамфила Иванова Асенова от бюджета на Общински съвет, за покриване
на възникналите й разходи.
2.
Средствата да бъдат взети от № 42-14 обезщетения и помощи по решение на ОбС.
3.
Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно дарение на нафтов котел за локално отопление с отпаднала
необходимост от бившия медицински център /поликлиника/ за нуждите на МВР, РУ Брезник.
Поименно гласуване.
С 10 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/ ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е: № 647
На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, Чл.8. ал.1 и ал.2 във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост
и чл.21, ал.1, т.9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Дава съгласието си за извършване на дарение – движима вещ, котел за локално отопление модел EN 120 – 120
к.к./ч., 139.5 kw, заедно с горелка № 01512080572 и помпа сериен № 101928, ползван от бившия медицински център
/поликлиника/ гр.Брезник с отпаднала необходимост на ОД на МВР Перник, за нуждите на Районно управление
гр.Брезник.
2.Упълномощава Кмета на община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на маркиране на дървета в имоти, общинска собственост и
ползването на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен
Поименно гласуване.
С 11 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 648
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 ) Общинският съвет Брезник:
1. Възлага на регистриран лесовъд да маркира дърветата .
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2. 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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3. Продажбата да се извърши при начална цена на кубик дървесина:
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4. 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. Добринка Георгиева Дойчева
- общински съветник
4. Иванка Василева Михайлова- гл.специалист „Земеделие и гори”
5. Кмет и кметски наместници по села: Ребро, Билинци, Долни Романци.
Резервен член: Маргарита Виткова Петкова - директор на дирекция АПНО; и Иван Ставрев – общински съветник.
5. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата за продажба на стояща дървесина на корен
сключване на договор със спечелилия търга.

и

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик,
с цел възстановяването й на наследниците на Георги Денков Цивин
Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе
РЕШЕНИЕ

№ 649

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. №5800128/12.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община
Брезник, собственост на Георги Денков Цивин:
Имот с № 060151 с площ от 3.380 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Бутроинци", образуван от имот
с № 060129, общинска собственост.
– Имот с № 501256 с площ от 0.526 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Лечера/Ровине", образуван
от имот с № 501119, общинска собственост.
– Имот с № 060154 с площ от 1.870 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Падина/Бутроинци",
образуван от имот с № 060150, общинска собственост.
– Имот с № 060155 с площ от 2.741 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Падина/ Бутроинци",
образуван от имот с № 060150, общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на
с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Радков Величков
С 11 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 650
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. №5800127/12.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община
Брезник, собственост на Стоян Радков Величков:
–Имот с № 048121 с площ от 1.384 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Бубулевице/Падина",
образуван от имот с № 048032, общинска собственост.
– Имот с № 501057с площ от 1.262 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Рид/Ровине", образуван от
имот с № 501056, общинска собственост.
– Имот с № 048122 с площ от 0.496 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Падина/Света вода",
образуван от имот с № 048026, общинска собственост.

– Имот с № 027134 с площ от 3.503 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Било/Мала чука", образуван
от имот с № 027133, общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик,
с цел възстановяването й на наследниците на Тома Радулов Стрехарски
С 11 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ

№ 651

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. №5800117/05.06.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик,
община Брезник, собственост на Тома Радулов Стрехарски:
–Имот с №079068 с площ от 6.617 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Тодина бара", образуван от
имот с № 079026, общинска собственост.
–Имот с №079067 с площ от 6.753 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Тодина бара", образуван от
имот с № 079065, общинска собственост.
–Имот с №075031 с площ от 2.036 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Герен", образуван от имот с
№ 075011, общинска собственост.
–Имот с №075030 с площ от 6.186 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Герен", образуван от имот с
№ 075011, общинска собственост.
–Имот с №029079 с площ от 5.074 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Радомиров рид", образуван
от имот с № 029026, общинска собственост.
–Имот с №029080 с площ от 2.054 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Радомиров рид", образуван
от имот с № 029026, общинска собственост.
–Имот с №029078 с площ от 12.243 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Радомиров рид", образуван
от имот с № 029066, общинска собственост.
–Имот с №061025 с площ от 1.492 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Реката", образуван от имот
№ 061025, общинска собственост.
–Имот с № 027101 с площ от 1.529 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Мала чука", образуван от
имот № 027101, общинска собственост.

–Имот с № 058101 с площ от 2.390 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Постолово/Шопка",
образуван от имот с № 058090, общинска собственост.
–Имот с № 058099 с площ от 2.779 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Прекоп/Шопка", образуван
от имот с № 058067, общинска собственост.
–Имот с № 060152 с площ от 3.113 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Локва/Бутроинци", образуван
от имот с №060137, общинска собственост.
–Имот с № 058097 с площ от 5.865 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Било/Шопка", образуван от
имот с №058093, общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ПК по здравна и социална политика по молба за
отпускане на еднократна финансова помощ от Людмила Георгиева Алексова
Поименно гласуване
С 11 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е № 652
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:
1.
Отпуска сумата от 400 /четиристотин/ лв. на Людмила Георгиева Алексова от бюджета на Общински съвет, за
покриване на възникналите й разходи
2.
Средствата да бъдат взети от № 42-14 обезщетения и помощи по решение на ОбС.
3.
Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Борислав Григоров Стоянов – зам.председател на КПКОНПИ към ОбС за
определяне на длъжностно лице по защита на личните данни.
С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 653

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 37 т.1 буква „а” и чл. 38 и 39 от регламент /ЕС/ 2016/679 на
Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016г, Общинският съвет Брезник избира за лице по защита на личните
данни общинският съветник Катя Иванова Йорданова.

ПРОТОКОЛИСТ:
/Л. Любомирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Виолета Младенова/

