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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 12 
Гр.Брезник, 24.09.2021г 

 
 

  Днес 24.09.2021г от 10.30ч в читалище „Просвещение“ се 
провежда  заседание на   ОбС Брезник. 

От всичко 13 избрани съветника присъстват 11.  
Отсъстват: Росен Огнянов и Ваньо Добринов 

 
Присъстват още ръководството и експерти от общинска администрация,   

кметски наместници на населени места. 
 Поради наложени противоепидемични мерки, присъстващите са в 

големия салон на читалището разредени на разстояние един от друг. 
 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 
 

1. Докладна записка относно придобиване на недвижим имот МС на 1 
/един/  етаж със застроена площ 380 кв.метра, състояща се от 7/седем/ 

стаи,салон и мазе със ЗП 190 кв.метра, която сграда е построена в 
поземлен имот, представляващ УПИ II-289 /урегулиран поземлен имот 

втори, за планоснимачен номер, двеста осемдесет и девет/ кв. 25 по РП 
на с.Конска, Община Брезник. 

2. Докладна записка относно разрешение за формиране на маломерна 
паралелка в СУ "Васил Левски" гр.Брезник във връзка с чл. 68 ал.1 т.2 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование 

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 
придаваем имот с.Ноевци и сключване на договор за продажба. – Васко 

Василев 

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 
придаваем имот с.Кошарево и сключване на договор за продажба – 

Станка Радкова 
5. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на 

придаваем имот с.Красава и сключване на договор за продажба – 
Детелина Йорданова 

6. Докладна записка относно Актуализиране на програмата за 
разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021г и 

даване съгласие за продажба на поземлен имот с. Непразненци, 
утвърждаване на оценка за продажба и провеждане на търг 

7. Докладна записка относно информация за касово изпълнение на 
бюджета, на сметките за средства от европейския съюз и на сметките 

за чужди средства към 30.06.2021г на Община Брезник 
8. Докладна записка относно разрешение за формиране на маломерна 

яслена група в ДГ Брезица гр.Брезник за учебната 2020/2021г 
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9. Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за 

капиталови разходи през 2021г 
10. Докладна записка относно Актуализиране на програмата за 

разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021г и 

даване съгласие за продажба на поземлен имот с. Сопица, 
утвърждаване на оценка за продажба и провеждане на търг 

11. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и 
сключване на договор за продажба на имот в с. Гигинци, върху който е 

построена сграда с отстъпено право на строеж – Кирил Митов 
12. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба 

на придаваем имот с.Непразненци и сключване на договор за продажба  
- Калин Стефанов 

13. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба 
на придаваем имот с.Станьовци и сключване на договор за продажба – 

Любомир Стоилов 
14. Докладна записка относно удостоверяване представителна власт 

и участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията 
по  ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК Перник. 

15. Други 

 
Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. Същия 

уведомява, че Росен Огнянов се е обадил за отсъствието си 
Господин Тинков предлага на вниманието на присъстващите 

допълнително постъпили докладни както следва: 
- Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова 

помощ 
- Отчет за дейността на ОбС 

 
Всички материали, включително допълнителните са раздадени 

предварително на съветниците и разгледани на съвместно заседание на 
постоянните комисии. 

От името на комисиите ще докладва Венета Петрова 
 

Гласува се   предложения  дневен ред с допълненията 

С 11  гласа „за“дневния ред е приет 
 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно придобиване на недвижим 
имот МС на 1 /един/  етаж със застроена площ 380 кв.метра, 

състояща се от 7/седем/ стаи,салон и мазе със ЗП 190 кв.метра, 
която сграда е построена в поземлен имот, представляващ УПИ II-

289 /урегулиран поземлен имот втори, за планоснимачен номер, 
двеста осемдесет и девет/ кв. 25 по РП на с.Конска, Община Брезник. 

 
Венета Петрова – на съвместно заседание на постоянните комисии 

разгледахме докладната. След станалите разисквания и изясняване на 
поставените въпроси стана ясно, че и мота се намира в с.  Конска, 

финализирана е  покупко-продажба на имота. След като купувача е поискал 
документи от администрацията е станало ясно, че има разминаване с плана 

за застрояване. Установено е, че сградата трябва да бъде премахната. След 

кореспонденция с купувача се е стигнало до споразумение общината да 
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придобие сградата и да предприеме действия по развалянето и 

разчистването на терена. 
Сградата е била оценена като материал. Имаше предложение от Б.Рабакова 

да  се развали сделката за целия имот. 

Уведомени бяхме, че ако се заведе дело няма да бъде в полза на общината. 
 Допуснахме за разглеждане от днешната сесия. 

 
Ваньо Добринов се присъединява към заседанието. Стават 12 съветника 

 
Богиня Рабакова – Оттеглям предложението си за разваляне на сделката. 

След като се запознах с материала смятам, че това което предлага 
администрацията е правилно. 

 
Милен Миленков – юрисконсулт – Бях изчерпателен на съвместното 

заседание. Ако имате други въпроси!? 
 

 Гласува се прекратяване на разискванията 
 С 12 гласа „за“ се прекратяват 

 

Иван Тинков  - чете проекта за решение 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 
 Ваньо Добринов не участва в гласуването поради конфликт на интереси 

 С 8 гласа „за“, 2 против /В.Петрова и М.Попова/ и 1 въздържал се 
/В.Алексова/ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 332 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр.чл.34, ал.1 и ал.2 от 

ЗОбС, чл.14 и чл.15 ал.1,т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник: 
1. Дава съгласието си за придобиване в собственост от Община Брезник 

на МС на 1 /един/ етаж, със застроена площ 380 кв.метра, състояща се 
от 7 /седем/ стаи, салон и мазе със ЗП 190 кв.метра, построена през 

1921 година, която сграда е изградена в поземлен имот, представляващ 

УПИ II-289 /урегулиран поземлен имот втори, за планоснимачен номер, 
двеста осемдесет и девет/ кв.25 по РП на село Конска, община Брезник 

с площ от 1171 кв.метра при граници на поземления имот: улица с 
о.т.46-47-48; УПИ III-289; УПИ VIII-289; улица с о.т.53-59 и УПИ I-289, 

чрез закупуване от Милена Апостолова с адрес: гр.София, 
ул.“Българска морава“ №108 за сумата от 8 206.52  лева /осем хиляди 

двеста и шест лева и 52ст/. 
 

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба на 
посоченият по – горе имот. 

 
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за формиране 

на маломерна паралелка в СУ "Васил Левски" гр.Брезник във връзка 
с чл. 68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 
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Венета Петрова -     Разгледахме докладната записка на съвместното 

заседание на комисиите. Стана ясно, че паралелките са две. Не могат да се 
сливат поради различни профили. Допуснахме до днешната сесия. 

 

Иван Тинков – чете проекта за решение. 
  Гласува се предложения проект за решение. 

  /Лина Симеонова не участва в гласуването поради деклариран 
конфликт на интереси/ 

С 11 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 333 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.  68 ал.1 т.2 

ал.2 и ал.8 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 

219/05.09.2017г, Общинският съвет Брезник разрешава формирането на 
маломерна паралелка – 12“б“ клас с 11 ученика за учебната 2021/2022 

година. 
 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на придаваем имот с.Ноевци и сключване на договор за 
продажба. – Васко Василев 

 
Венета Петрова – По т.3 от дневния ред отношение взе юриста на общината. 

Изясни се, че има заявление за закупуване на придаваем имот,  изготвена е 
оценка. Необходимо е утвърждаване на оценката и упълномощаване на 

кмета за продажба на имота. 
 

 Гласува се предложения проект за решение. 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 /Добринка Дойчева не участва в гласуването поради конфликт на 

интереси/ 
 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 334 

 
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 II-160, кв.41 по РП на с. 
Ноевци, община Брезник с площ 20 кв.м. на стойност 180.00 лв. (сто и осемдесет 

лева). Предложена оценка за правото на собственост 9.00 лв. за 1 кв.м. площ от 
терена. Сумата се облага с ДДС. 

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

посочения имот.  

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на 
оценка за продажба на придаваем имот с.Кошарево и сключване на 

договор за продажба – Станка Радкова 
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Венета Петрова  - Докладната записка е идентична с предишната. Става дума 

за придаваем имот с.Кошарево. Има подадено заявление, изготвена оценка. 
Допуснахме до днешното заседание.  

 

 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 № 335 
 

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 VIII-245, кв.33 по РП на с. 

Кошарево, община Брезник с площ 82 кв.м. на стойност 655.80 лв. (шестстотин 
петдесет и пет лева и 80 ст.) Предложена оценка за правото на собственост 8.00 

лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за 

посочения имот.  
         

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за 

продажба на придаваем имот с.Красава и сключване на договор за 
продажба – Детелина Йорданова 

 
Венета Петрова – по тази докладна също разясни юриста. Отново става дума 

за придаваем имот с.Красава. Приложена е скица на имота. Има заявление за 

закупуване и изготвена оценка Предстои утвърждаването  й. 
 

 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 № 336 
 

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 I-16,14, кв.12 по РП на с. 
Красава, община Брезник с площ 53 кв.м. на стойност 318.00 лв. (триста и 
осемнадесет лева). Предложена оценка за правото на собственост 6.00 лв. за 1 

кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за 

посочения имот.  
         

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Актуализиране на 

програмата за разпореждане с общинска собственост на Община 
Брезник за 2021г и даване съгласие за продажба на поземлен имот с. 
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Непразненци, утвърждаване на оценка за продажба и провеждане на 

търг 
 

Венета Петрова -  по тази точка юриста на общината обясни, че е постъпило 

заявление за закупуване на имот с.Непразненци. Същия не е включен в 
Програмата за управление на общинската собственост, която е отворен 

документ и може да се допълва, след което да се обяви търг за продажба на 
имота. С 10 гласа „за“ допуснахме до днешната сесия. 

 
Иван Тинков – да определим представител в комисията. По списъка 

предлагам Мариола Попова. 
 Гласува се проекта за решение с предложения 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 № 337 

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

ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.1, чл.21, ал.1,т.1, чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и 

ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезник: 
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост в Община Брезник за 2021г. в Раздел II със следния имот: 
- Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ I-общ.,  кв.8  по РП 

на с. Непразненци, община Брезник, с площ 960 кв.м. АОС 
№6431/06.07.2021 г. 

2. Утвърждава оценка за продажба на поземления имот и провеждане на 
търг, както следва:  
-  Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ I-общ.,  кв.8  по 

РП на с. Непразненци, община Брезник, с площ 960 кв.м. АОС 
№6431/06.07.2021 г. 

Данъчната оценка е 2004.50 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална 
тръжна цена 6931.20 лв. Сумата се облага с  ДДС. 

3. Разпореждането с  имота  да се извърши чрез търг с явно наддаване. 
4. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 
…………………………………………….. 

5. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за 
посочения имот, след провеждане на процедура. 

 
 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно информация за касово 
изпълнение на бюджета, на сметките за средства от европейския 

съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2021г на Община 
Брезник 

 
Венета Петрова – От името на администрацията на съвместното заседание на 

постоянните комисии отношение взе Моника Банкова – експерт бюджет и 
ТРЗ. Същата обясни, че съгласно нормативната уредба кмета внася отчет за 

изпълнение на бюджета. Подробно разясни за движението на средствата. 

Допуснахме до днешното заседание. 
 

Иван Тинков – чете проекта за решение. 
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 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 338 

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

публичните финанси, чл. 54 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Брезник, Общинският съвет Брезник приема отчета за касовото 

изпълнение на бюджета, на сметките на средства от Европейския съюз и на 
сметките за чужди средства към 30.06.2021г на Община Брезник. 

 
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за формиране 

на маломерна яслена група в ДГ Брезица гр.Брезник за учебната 
2020/2021г 

 
Венета Петрова – от името на ПК - по тази точка отношение взе Мария 

Добревска . Става дума за яслената група в ДГ „Брезица“. Уточнихме че се 

отнася за учебната 2021/2022г Предложението е да се утвърди маломерна 
паралелка поради подадени пет заявления. Допуснахме до днешната сесия 

 Прави впечатление, че пише че са подадени пет заявления. В проекта 
за решение се предлага да се формира група с шест деца. Предлагам да  

утвърдим с минимум пет деца, за да не се налага повторно решение. 
 

 Гласува се предложението на Венета Петрова  
 Богиня Рабакова не участва в гласуването поради конфликт на 

интереси 
 С 11 гласа „за“ се приема 

 
 Гласува се проекта за решение с минимум пет деца 

 /Б.Рабакова не участва в гласуването/  
С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 339 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 59 от 

наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, Общинският съвет Брезник разрешава 

формирането на маломерна яслена група в ДГ „Брезица“ град Брезник с 

минимум 5 /пет/ деца за учебната 2021/2022година. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обект в 
поименния списък за капиталови разходи през 2021г 

 
Венета Петрова – на съвместното заседание на постоянните комисии 

Десислава Антонова обясни, че става въпрос за добавяне закупуване на 
горелка за парното на ЦНСТ и разместване на суми на четири улици за смяна 

на водопровода. Общата им сума не се променя 
 Допуснахме до днешната сесия с 10 гласа „за“ 
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Иван Тинков – чете проекта за решение 

Гласува се предложения проект за решение. 
  

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 12 гласа „за“ ОбС вез 

Р Е Ш Е Н И Е № 340 
 

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

публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява промяна в 

поименния списък за капиталови разходи през 2021 г. както следва: 

 

N Обект 

Капиталови разходи по източници на финансиране 

Годишна задача 
2021 

Целева 
субсидия РБ 

Чл. 127, ал.1 от 
ЗПФ    (СБС) 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

Разходи, които ще 

бъдат извършени през 
2021 г. 

272246 272246 156385 156385 115861 115861 

Параграф 5100: 
Основен ремонт на 
дълготрайни 

материални активи 

270246 270246 156385 156385 113861 113861 

Функция 06: Жилищно 

строителство, 
благоустройство, 

комунално стопанство 
и опазване на 
околната среда 

270246 270246 156385 156385 113861 113861 

Обекти 270246 270246 156385 156385 113861 113861 

Асфалтиране улица 

Нестор Петров 
90 000 104927 0 9148 90 000 95779 

Асфалтиране улица 

Владо Радославов 
80 000 77180 74 221 77180 5 779 0 

Асфалтиране улица 

Цвета Лумбарова 
60 000 54385 41 918 36303 18 082 18082 

Асфалтиране улица 

Борис Калев 
40 246 33754 40 246 33754 0 0 

Параграф 5200: 

Придобиване на 
дълготрайни 

материални активи 

2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 

Функция 05: Социално 

осигуряване, 
подпомагане и грижи 

2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 

5201 Придобиване на 
компютри и хардуер 

2000 0 0 0 2000 0 

Компютърни 
конфигурации 

2000 0 0 0 2000 0 

5203 придобиване на 0 2 000 0 0 0 2 000 
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друго оборудване, 
машини и съоръжения 

Закупуване на горелка 0 2 000 0 0 0 2 000 

 

Компенсирана промяна по бюджета за 2021 г. на Община Брезник, 
както следва: 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 
1.Увеличава разходи с 2 000 лв. по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи, както следва: 
1.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“  2000 лв. 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 

 2000 лв. 
2. Намалява разходи с 2 000 лв. по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи, както следва: 

2.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 
Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“  2000 лв. 

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  2000 лв. 
Промяната засяга обекти на стойност 272 246лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 
 

 
ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Актуализиране на 

програмата за разпореждане с общинска собственост на Община 
Брезник за 2021г и даване съгласие за продажба на поземлен имот с. 

Сопица, утвърждаване на оценка за продажба и провеждане на търг 
 

Венета Петрова – С тази докладна отново се иска добавяне на обект в 
Програмата за разпореждане с общинска собственост. Имота е бил с 

отстъпено право на строеж, което не е реализирано. Юриста обясни, че 

хората са уведомени. Имота е актуван и се предлага търг. Допуснахме до 
днешната сесия. 

 
Иван Тинков – чете проекта за решение с предложение за член в комисията 

Росен Огнянов. 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 
 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 341 
 

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

чл.35 ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1,  чл. 21, ал.1,т.1 , чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и 

ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник: 

I.1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост в Община Брезник за 2021 г. в Раздел II със следния имот: 

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел за жилищно 

строителство УПИ XV-322,  кв.19 по РП на с. Сопица, с площ - 665 кв.м; АОС  

№6574/12.08.2021 г.; 

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

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел за жилищно 

строителство УПИ XV-322,  кв.19 по РП на с. Сопица, с площ - 665 кв.м; АОС  

№6574/12.08.2021 г.; 

Данъчната оценка е 1527.40 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална 

тръжна цена 5723.00 лв. Сумата се облага с ДДС. 

ІІ. Разпореждането за имота да се извърши чрез търг с явно наддаване. 

 

 

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав: 

……………………………….. 

 

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

посочените имоти, след провеждане на процедура. 

 

/по предложение на Ваньо Добринов – пет минути почивка/ 
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на 
пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с. 

Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж 
– Кирил Митов 

 
Венета Петрова – на съвместно заседание на комисиите юриста на общината 

обясни, че става въпрос за имот в с.Гигинци, за който е отстъпено правото на 
строеж. Същия е реализиран. Собственика има желание да закупи земята. 

 
 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 

 С 11 гласа „за“ /Ваньо Добринов е извън залата/ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 342 

 
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 ПИ с идентификатор 14893.501.144, с. 

Гигинци, община Брезник, област Перник по КККР, одобрени със Заповед РД-18-

1526/24.08.2018 г.  на изпълнителния директор на АГКК, представляващ парцел 

отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 856 кв.м., върху който е 

законно построена сграда с идентификатор 14893.501.144.1 по договор за 

отстъпено право на строеж, (акт за частна общинска собственост № 

6575/12.08.2021 г.), в размер на 6362.00 лв., или  7.43 лв. на 1 кв. м. Сумата се 

облага с ДДС.  

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.  
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на 

оценка за продажба на придаваем имот с.Непразненци и сключване 
на договор за продажба  - Калин Стефанов 

 

Венета Петрова – на съвместно заседание на комисиите отношение взе 
юриста на общината. Той обясни че има подадено заявление от наследник на 

собственика на имота. Представени са документи. Има изготвена оценка. 
Допуснахме докладната до днешната сесия. 

 
 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 343 
 

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 III-90, кв.5 по РП на с. 
Непразненци, община Брезник с площ 6 кв.м. на стойност 45.60 лв. (четиридесет и 
пет лева и шестдесет ст.). Предложена оценка за правото на собственост 7.60 лв. 

за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за 

посочения имот.  

 

 
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на 

оценка за продажба на придаваем имот с.Станьовци и сключване на 
договор за продажба – Любомир Стоилов 

 
Вената Петрова – на съвместно заседание на комисиите беше изяснено от 

юриста на общината че има подадено заявление за закупуване на придаваем 
имот с.Станьовци. Изготвена е оценка. Допуснахме до днешното заседание. 

 
Иван Тинков – докладната е аналогична на предходните. Чете проекта за 

решение. 

 Гласува се предложеното решение 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 344 

 
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:                                                
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1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VI-194, кв.17 по РП на с. 

Станьовци, община Брезник с площ 15 кв.м.на стойност 119.00 лв. (сто и 
деветнадесет лева). Предложена оценка за правото на собственост 7.93 лв. за 1 

кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС. 
ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за 

посочения имот.  

         

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удостоверяване 

представителна власт и участие в извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по  ВиК на обособената територия, 

обслужвана от ВиК Перник. 
 

Иван Тинков -  Уважаеми колеги, както и на комисията ви запознах има 
получена покана за Общо събрание на Асоциацията по ВИК /чете поканата  

дневния ред/ 

Предлагам проект за решение: 
1. Дава мандат на Васил Узунов 

2. Да гласува 
- По т. 1 – против /имайки предвид решението на ОбС с което не 

приемаме бизнес плана на ВиК ООД. 
- По т. 2 по преценка 

- По т. 3 по преценка 
3. След общото събрание представителя да уведоми ОбС на 

следващо заседание 
4. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението 

 
Гласува се предложението по т.1 от предложения дневен ред 

представителя да гласува „против“ 
С 11 гласа „за“ се приема 

Гласува се предложения проект за решение 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

С 11 гласа „за“ /В.Добринов извън залата/, ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 345 
 

 На основание чл.21 ал. 2 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 
198е, ал.1 т.14 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общинският съвет Брезник: 

1. Дава мандат на Васил Узунов – кмет на Община Брезник да 
представлява Община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Перник, 
което ще се проведе на 01.10.2021г. 

/в случай на невъзможност да присъства, той да упълномощи 

представител/ 
2. Упълномощава Васил Узунов за отстояването позициите на Община 

Брезник, съгласно квотата, по въпросите от дневния ред, по време на 
заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Перник: 

- По точка 1-ва от дневния ред да гласува „ПРОТИВ“ 
- По точка 2-ра от дневния ред да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 
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- По точки в графа „други“ от дневния ред да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

3. Представителя на общината да уведоми Общински съвет Брезник за 
взетите решения от заседанието на общото събрание на АВиК на 

следващо заседание на ОбС 

4. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението на 
основание чл. 60 ал.1 от АПК. 

 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на 

еднократна финансова помощ 
Венета Петрова – разгледахме докладната. Мария Добревска – зам.кмет на 

общината уточни, че заявлението е отправено до кмета на общината и 
насочено към комисията, назначена от кмета, но поради липса на достатъчно 

средства комисията го насочва към ОбС. Не е правен отказ на заявлението. 
Беше обсъдено здравословното състояние на жената. Допуснахме за 

разглеждане от ОбС. 
 

Иван Тинков – Предлагам поради  необходимостта от операция да отпуснем 
1000лв. Средствата да бъдат взети от § 42-14, като упълномощим кмета да 

извърши процедурата и разрешим предварително изпълнение на решението. 

 Гласува се направеното предложение 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 12 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 346 
 

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

Брезник: 
1. Отпуска сумата от 1000 /хиляда/ лева на Росица Алексова  от 

бюджета на ОбС  
2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – Обезщетения и помощи по 

решение на ОбС 
3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата 

процедура. 

4. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението на 
основание чл. 60 ал.1 от АПК. 

 
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Отчет за дейността на ОбС за периода 01.01. 
– 30.08.2021г 

 
Иван Тинков – председател на ОбС – Уважаеми колеги, представих отчета на 

заседанието на постоянните комисии. /чете отчета/ 
 

 Гласува се приемане отчета на председателя. 
 С 11 гласа“за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 347 
 

На основание чл.  27 ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник 

приема отчета за дейността на ОбС за периода 01.01. – 30.08.2021г 
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ТОЧКА ДРУГИ: Питане от Аниела Асенова  
 

Аниела Асенова -  Уважаеми дами и господа, Изправям се пред вас с една 

молба. Всички знаете, че 2019г завърши ремонт на храм „Св.Петка“ Изнесени 
бяха много ценности, които са дарени от брезничани. Храмовете са на всички 

хора.  Свещеници и настоятелства се сменят, но храмовете остават.  Внесени 
от Гърция столове – „никому ненужни“! Камбана от 1896г – изписани 

майсторите – не могат да изпълняват функциите си. Истинският камбанен 
звън е важен. Особено в пандемията. Абстрахирайте се кои са свещениците. 

Ние сме брезничани. Да се върнат нещата в храма. Когато се прави проект 
нека някой да го гледа. Това в което сега се превръщат храмовете, не са 

нашите храмове! 
 

Мариола Попова – Съхранени ли са някъде вещите? 
 

Аниела Асенова – Аз не зная къде са. При ремонта на „Св.Георги“ също бяха 
изнесени икони! Поругани са гробовете на свещениците, погребани в двора. 

Това, което преди бяхме аранжирали е избутано в единия ъгъл. Кръста е 

изнесен зад постройката! 
 

Лина Симеонова – Кой взема решенията? 
 

Мариола Попова – Общината ангажирана ли е с нещо? 
 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Църковните настоятелства кандидатстват. 
Синода е над тях. Митрополията! 

 
Иван Тинков – Може да бъде сезирана  прокуратурата. 

 
Аниела Асенова – Духа на „Св.Петка“ се промени. Закри се стенопис от 

1971г. 
 

Иван Тинков – ще  проверим някои факти и обстоятелства и каквото можем 

ще помогнем. 
 

Мариола Попова – Може ли да се направи анализ на случилото се и да се 
информира Синода. 

 
Иван Тинков – Ще направим работна група и ще сезираме. 

 
 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 12,00 часа. 

 
     

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


