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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 

№ 16 
Гр.Брезник, 22.11.2018г 

 

 

  Днес 22.11.2018г. от 10.30 часа в малкия салон на читалище „Просвещение” се провежда 

заседание на ОбС Брезник. 

От всичко избрани 13 съветника ,  присъстват 12. Отсъства Янка Хранова. 

На заседанието присъстват ръководството и специалисти от общинската администрация, кметове 

и кметски наместници на населени места, граждани. 

Предложен е следния проект за дневен ред: 

1. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2018г на ДГ 

"Брезица" град Брезник 

2. Докладна записка относно промяна на индикативния разчет за средствата за сметките от 

ЕС за 2018г 

3. Докладна записка относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем за срок от 1 /една/  стопанска година 2018-2019/ на свободни имоти - пасища, 

мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ 

4. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "нива" в "ливада" или 

"пасище" на имоти в землището на с.Муртинци 

5. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на 

Община Брезник за 2019г 

6. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2018г и решение за обявяване на публичен търг за отдаване под 

наем на обекти - находящи се в сгради публична или частна общинска собственост. 

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

Брезник, Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Добри Петров 

Джурджов 

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

Непразненци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Георги 

Стефанов Попниколов 

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

Ноевци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Василев 

Гигов 

10. Други 

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

допълнително постъпила докладна записка: 
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- Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 

2018г 

Няма други предложения по дневния ред. 

 Гласува се допълнително постъпилата докладна да се включи в дневния ред 

 С 12 гласа „за“ се допълва дневния ред с допълнителната докладна. 

Към заседанието се присъединява Янка Хранова. Стават 13 съветника 

 Гласува се целия дневен ред с допълнението 

 С 13 гласа „за“ се приема следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2018г на ДГ 

"Брезица" град Брезник 

2. Докладна записка относно промяна на индикативния разчет за средствата за сметките от 

ЕС за 2018г 

3. Докладна записка относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем за срок от 1 /една/  стопанска година 2018-2019/ на свободни имоти - пасища, 

мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ 

4. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "нива" в "ливада" или 

"пасище" на имоти в землището на с.Муртинци 

5. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на 

Община Брезник за 2019г 

6. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2018г и решение за обявяване на публичен търг за отдаване под 

наем на обекти - находящи се в сгради публична или частна общинска собственост. 

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

Брезник, Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Добри Петров 

Джурджов 

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

Непразненци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Георги 

Стефанов Попниколов 

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

Ноевци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Василев 

Гигов 

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

 Всички материали, включително и допълнително постъпилата докладна записка са 

разгледани на съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. 

 От името на комисиите ще докладва Росен Огнянов – председател на икономическа 

комисия. 
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ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 

2018г на ДГ "Брезица" град Брезник 

Росен Огнянов – на съвместно заседание на ПК се разгледа докладната. Разяснения направи 

Моника Банкова – специалист бюджет и ТРЗ. По предложение на директора на ДГ „Брезица” е 

предложения проект на решение. Допускаме за разглеждане от ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  744 

                    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси да 

се извърши следната промяна по бюджета на Община Брезник за 2018 г., както следва 

1. МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ 

1.По бюджета на Общинска администрация 

1.2.Увеличава плана на приходите, както следва: 

§ 27-00 Общински такси                                                                               3 000 лв. 

§§27-01 „ за ползване на детски градини“                                                     3 000 лв.             

1.2. Намалява бюджетните взаимоотношения, трансфери с 3 000 лв. по параграфи 

и подпарарафи,както следва:  

 § 61-00 „Трансфери между бюджети“                                                        3 000 лв. 

§61-09 „вътрешни трансфери в системата на 

първостепенния разпоредител“                                                                      3 000 лв. 

2.По бюджета на ДГ „Брезица“ 

Дейност 311 Детски градини  

1.2. Увеличава разходите с 3 000 лв.по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

§  10-00 Издръжка                                                                                         3 000 лв. 

§§ 10-11 „храна“                                                                                              3 000 лв. 

1.2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 3 000 лв. по параграфи 

и подпарарафи,както следва:  

 § 61-00 „Трансфери между бюджети“                                                       3 000 лв. 

 §61-09 „вътрешни трансфери в системата на 

първостепенния разпоредител“                                                                      3 000 лв. 

 

         Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по 

извършване на промяната по бюджета на Община Брезник.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на индикативния разчет за средствата 

за сметките от ЕС за 2018г 

Росен Огнянов – по 2-ра точка от дневния ред получихме разяснения от Моника Банкова и 

допускаме за разглеждане от ОбС. 
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 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” Обс взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  745 

 На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.144,ал.4 от Закона за публичните 

финанси,чл.56,ал.1и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местни дейности за следващите три години,съставяне,приемане изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Брезник,Общински съвет гр.Брезник  приема актуализиран 

индикативен годишен разчет в размер на  297 826 лв.по сметките за средства от ЕС- съгласно 

Приложение №7.    

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/  стопанска година 2018-2019/ на свободни 

имоти - пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ 

Росен Огнянов – на съвместно заседание на ПК разгледахме докладната. Иванка Михайлова – 

специалист селско и горско стопанство разясни подробностите. Допускаме за разглеждане от 

ОбС. 

Виолета Младенова – предлагам в комисията да бъде включен Станислав Велков. При 

невъзможност Янка Хранова. 

 Предложението се гласува  и с 13 гласа „за” се приема. 

 Гласува се предложения проект за решение заедно с член в комисията 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  746 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.  37и, ал. 13 от   ЗСПЗЗ, 

дава съгласие  за провеждане на публичен търг с тайно наддаване: 

I. Определя  следните имоти  за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година  / 

2018/2019 год./ на  свободни имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ по реда  чл. 37и, ал. 13 от   

ЗСПЗЗ, в който да се допускат до участие само собственици от Община Брезник на 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ  : 

1. село Арзан, ЕКАТТЕ 00610, община Брезник: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност АОС Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 015024 Ливада Осма Стубел 758 13.053 114.87 

2. 033008 Ливада Девета Гобел 718 4.813 42.35 

3. 033023 Ливада Девета Гобел 721 8.767 77.15 
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  2.  село Долни Романци , ЕКАТТЕ 22506, община Брезник: 

№ по 

ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категория Местност АОС Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 079022 Пасище,мера Пета Еминица 4707 26.437 285.52 

2. 080001 Пасище,мера Седма Друм 3630 18.272 197.34 

3. 024002 Пасище с храсти Девета Острило 4702 20.480 192.51 

4. 042066 

образуван 

от имот № 

042045 

Пасище с храсти Девета Падина 4705 5.067 47.63 

5. 042067 

образуван 

от имот № 

042045 

Пасище с храсти Девета Падина 4706 2.638 24.80 

6. 042046 Пасище с храсти Девета Падина 4703 5.193 48.81 

7. 042050 Пасище с храсти Четвърта Тиня 4704 7.130 72.73 

8. 039001 Ливада Девета Средни рид 3004 20.794 182.99 

9. 022001 Ливада Девета Острило 4786 111.517  

981.35 

10. 082016 Ливада Шеста Друм 1947 0.961 9.23 

      

    3.  село Банище, ЕКАТТЕ  02614, община Брезник: 

№ по 

ред 
Имот № 

Начин на 

ползване 
Категория Местност АОС 

Площ Цена 

дка лв. 

1 
  

Пасище, мера шеста Мечка 3660 3.203 30.75 
017001 

2 017003 Пасище, мера шеста Мечка 3661 4.837 46.44 

    
Пасище, мера шеста Мечка 

      

3 017004 3662 3.768 36.17 

4 
  

Пасище, мера шеста Мечка 
      

017005 3663 1.355 13.01 
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5 
  

Пасище, мера шеста Блага ябука 
      

017006 3664 69.295 665.23 

6 
  

Пасище, мера шеста Мечка 3665 1.71 16.41 
017008 

7 
  

Пасище, мера шеста Мечка 
  

2.491 23.91 
017009 3666 

8 
  

Пасище, мера шеста Блага ябука 3667 1.931 18.54 
017015 

9 
  

Пасище, мера шеста Блага ябука 3668 2.09 20.06 
017017 

10 
  

Пасище, мера шеста Блага ябука 3669 5.104 49.00 
017018 

11 017019 Пасище, мера шеста Блага ябука 3670 16.98 163.00 

12 
  

Пасище, мера шеста Мечка 3671 6.989 67.10 
017020 

13 
  

Пасище, мера шеста Кълне 3672 6.975 66.96 
017021 

14 
  

Пасище, мера шеста Кълне 3673 1.677 16.10 
017022 

15  Пасище, мера шеста Кълне 3674 9.243 88.74 
017025 

16 
  

Пасище, мера шеста Кълне 3675 7.133 68.48 
017029 

17 
  

Пасище, мера шеста Кълне 3676 5.617 53.92 
017030 

18 
  

Пасище, мера шеста Кълне 3677 2.331 22.38 
017031 

4. село Муртинци, ЕКАТТЕ 49374, община Брезник: 

№ 

по 

ред 

Имот № Начин 

на 

ползване 

Категория Местност АОС Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 045043 Ливада девета Мамутица 5091 46.544 325.81 
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ІІ. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване . Начална тръжна цена- 

цената, определена с Решение № 696/26.02.2015г. на Общински съвет. 

 

 

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. Станислав Георгиев Велков    - общински съветник; 

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

стопанство”. 

                             5. Кметовете и км.наместници за съответните землища. 

                Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и 

ФСД и Янка Миланова Хранова – общински съветник 

 

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

наем и сключване на договор.  

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от 

"нива" в "ливада" или "пасище" на имоти в землището на с.Муртинци 

Росен Огнянов – комисиите разгледаха докладната. Иванка Михайлова разясни по нея. Става 

въпрос за имоти които са реални пасища. Не се използват като ниви. Допускаме за разглеждане 

от ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  747 

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

съвет Брезник:   

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

„пасище“  на имот в следното землище, както следва: 

Землище № на имот НТП категория площ/дка/ 

Муртинци 045006 нива девета 66.646 

Муртинци 051001 нива девета 71.398 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 
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ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на 

дървесина на Община Брезник за 2019г 

Росен Огнянов – на съвместно заседание на ПК разгледахме докладната. Иванка Михайлова 

рязясни. Имаме и допълнително предоставени материали за което благодарим. Допускаме за 

разглеждане от ОбС. 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  748 

        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 2019г.”  .          

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

дървесината по „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 

2019г.”   

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

ползване на дървесина на Община Брезник за 2019г.”  .  

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление 

и разпореждане с общинска собственост за 2018г и решение за обявяване на публичен търг 

за отдаване под наем на обекти - находящи се в сгради публична или частна общинска 

собственост. 

Росен Огнянов – Разгледахме докладната на съвместното заседание на комисиите. Оля Малинова 

– директор на дирекция ОСПО разясни по нея. Допускаме за разглеждане от ОбС. 

Виолета Младенова – предлагам член в комисията да бъде Янка Хранова, при невъзможност 

Борислав Стоянов. 

 Предложението се гласува и се приема с 13 гласа „за” 

 Гласува се проекта за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  749 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.4 и  чл. 14,  ал. 1, 

ал. 2, ал. 3 ал. 7 от ЗОС,  чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник,  

Общинският съвет Брезник: 
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I. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в раздел 

V със следните имоти: 

1. Спомагателна сграда с площ 83 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 

06286.501.408.2 в спортния комплекс на гр. Брезник ул. „Стадион“ №1,УПИ IX, кв. 26 по РП 

на гр. Брезник. 

 2. Помещение /мазе/ със застроена площ 60 кв.м, намиращо се в поземлен имот УПИ I, 

кв.5 по РП на с. Конска сграда за „кметство, читалище, киносалон,  клуб и магазин с  обща 

застроена площ 366  кв.м. 

II. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – 

общинска собственост: 

1. Две помещения - помещение №1 с площ 71,10 кв.м., помещение №2 с площ 68.97 

кв.м., коридор с площ 16.35 кв.м и сервизни помещения с площ 32.40 кв.м или обща  площ 

188.82 кв.м, намиращи се в спортната зала с идентификатор 06286.501.408.1 в спортния 

комплекс на гр. Брезник ул. „Стадион“ №1,УПИ IX, кв. 26 по РП на гр. Брезник. Имота е 

актуван с АОС № 914/01.03.2012 г. Начална тръжна цена 113.29 лв., облагаеми с ДДС.  

          2. Спомагателна сграда с площ 83 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 

06286.501.408.2 в спортния комплекс на гр. Брезник ул. „Стадион“ №1,УПИ IX, кв. 26 по РП 

на гр. Брезник. Имота е актуван с АОС № 914/01.03.2012 г. Начална тръжна цена 70.55 лв., 

облагаеми с ДДС. 

          3. Помещение №4, на първия етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов“ №83, гр. 

Брезник с идентификатор 062869.501.1126 по КК и КР на гр. Брезник ул. „Андрей Михайлов“ 

№ 83, УПИ IIкв.58 по РП, с площ 9,90 кв.м, АОС 920/02.03.2012 г. Начална тръжна цена 16.83 

лв., облагаеми с ДДС. 

 4. Помещение /мазе/ със застроена площ 60 кв.м, намиращо се в поземлен имот УПИ I, 

кв.5 по РП на с. Конска сграда за „кметство, читалище, киносалон, клуб и магазин с обща 

застроена площ 366  кв.м. Начална тръжна цена 18.00 лв., облагаеми с ДДС.  

          5.За пощенски услуги: 

o Две помещения, заедно с общите части с площ 44 кв.м, на втория етаж в 

читалищната сграда на с. Слаковци (МС на два етаж) в терен, представляващ УПИ 

Х- „За КОО, поща и кино”, кв. 21 по РП; 

o Две помещения, заедно с общите части 66 кв.м, на втория етаж в 

административната сграда на кметството, здравна служба, фурна и поща, МС 

постройка на три етажа в терен, представляващ УПИ ІV-214 „За делово и 

обществено обслужване”, кв. 44 по РП на с. Ноевци; 

o Две помещения, заедно с общите части 43 кв.м на първия етаж в сградата за 

здравен дом, кметство, поща, магазини в читалище в с. Долна Секирна, намиращо 

се в терен „За административен, културен и търговски център”, кв. 4, имот № 165 и 

части от имоти 161, 162, 163, 164, 166, 167 и 168. 
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o Две помещения, заедно с общите части 44 кв.м, на втория етаж в сграда за 

кметство, читалище, киносалон, клуб, сладкарница, библиотека и поща, МС на два 

етажа, в терен, представляващ УПИ Читалище, кв. 11 по РП на с. Бегуновци. 

o Две помещения, заедно с общите части 55 кв.м, на втория етаж в 

административната сграда (кметство, поща и магазин), МС на два етажа в терен в с. 

Красава, махала „Мали друм”. 

    Начална тръжна цена 137.00 лева, облагаеми с ДДС.  

IІІ.   Начин на провеждане – търг с явно наддаване. 

IV. 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. Янка Миланова Хранова   - общински съветник; 

                               4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС;   

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

стопанство”. 

                                 6. Кмeт или км.наместник на населеното място, където се намира 

имота. 

            Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и 

ФСД и Борислав Григоров Стоянов – общински съветник. 

 

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

наем и сключване на договори.         

 

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

землището на  гр. Брезник, Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на 

Добри Петров Джурджов 

Виолета Младенова – Колеги, точките 7, 8 и 9 са идентични. Предлагам да бъдат гласувани 

анблок с отделно исписване на решенията. 

Росен Огнянов –  Докладните по посочените точки от дневния ред са разгледани от постоянните 

комисии и допуснати до заседанието на ОбС.  Предлагам да ги гласуваме анблок. 

 Предложението се гласува и приема с 13 гласа „за”. 

 Гласуват се анблок проектите за решения по точки 7, 8 и 9 с отделно изписване на 

решенията по всяка точка. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  750 
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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. .№5800-246/08.11.2018г. 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 Добри Петров Джурджов. 

 

–   Имот с №06286.102.5 с площ от 1.725 дка, представляващ нива, пета категория в 

местност „Репинец/Дълбоки дол", образуван от имот с № 06286.102.2, 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 с. Непразненци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците 

на Георги Стефанов Попниколов 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №  751 

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. №5800-227/24.10.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник: 

     

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

землището на  с. Непразненци, община Брезник, собственост на Георги Стефанов 

Попниколов. 

 

–Имот с №007037с площ от 10.479 дка, представляващ ливада, шеста категория в 

местност „Душин Дол", образуван от имот с № 007036, общинска собственост. 

–Имот с №007038 с площ от 1.677 дка, представляващ ливада , шеста категория, 

местност „Душин Дол", образуван от имот с № 007013, 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 с. Ноевци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на 

Ангел Василев Гигов 

Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е  №  752 

 

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. №5800-228/24.10.2018г. от ОСЗ гр. Брезник: 

     

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

землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Ангел Василев Гигов. 

 

–Имот с №0070047с площ от 2.591 дка, представляващ нива, пета категория в местност 

„Завой/ Селище", образуван от имот с № 070007, общинска собственост. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно 

Закона действия. 

 

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

разходи през 2018г 

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

Иван Ковачев – директор на дирекция ТСУ и ЕИ разясни. Засяга се само целевата субсидия. 

Допускаме до заседанието на ОбС 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С13 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  753 

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 промяната в поименния списък за капиталови 

разходи през 2018 г., както следва:  

N Обект 
Общо Целева субсидия РБ 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

Разходи, които ще бъдат извършени през 2018г. 267 760 267 760 267 760 267 760 

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
267 760 267 760 267 760 267 760 

Функция 01: Общо държавни служби 10 000 2 500 10 000 2 500 

5201 придобиване на компютри и хардуер 10 000 2 500 10 000 2 500 

 Компютри 10 000 2 500 10 000 2 500 
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Функция 02: Oтбрана и сигурност 10 000 2 010 10 000 2 010 

5203 придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 
10 000 2 010 10 000 2 010 

 Видеонаблюдение 10 000 2 010 10 000 2 010 

Функция 06: Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда 

183 280 204 250 183 280 204 250 

5203 придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 
43 280 3 862 43 280 3 862 

 Детски и спортни съоръжения 40 280 2 311 40 280 2 311 

 Компресор 3 000 1 551 3 000 1 551 

5206 Изграждане на инфраструктурни обекти 140 000 200 388 140 000 200 388 

Обекти 140 000 200 388 140 000 200 388 

 Реконструкция В и К площад 140 000 0 140 000 0 

 Реконструкция  площад  9-ти септември гр.Брезник 0 200 388 0 200 388 

Функция 07: Почивно дело, култура и религиозни 

дейности 
64 480 59 000 64 480 59 000 

5202 Придобиване на сгради 59 500 59 000 59 500 59 000 

Помещение за помени гр.Брезник 59 500 59 000 59 500 59 000 

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 4 980 0 4 980 0 

ППР 4 980 0 4 980 0 

 РП за Реконструкция и ремонт на два броя спортни 

площадки и трибуни към тях, включително 

оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област 

Перник 

4 980 0 4 980 0 

 

Промяната засяга обекти на стойност 267 760 лв. 

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 

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

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:  

1.1 Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  60 388 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 60 388 лв. 
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2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: 

2.1 Функция „Общи държавни дейности“ 

Дейност 122 „Общинска администрация“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“   7 500 лв. 

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“  7 500 лв. 

2.2 Функция „Отбрана и сигурност“ 

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и 

аварии“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“   7 999 лв. 

§§ 52-03 „Придобиване на компютри и хардуер“  7 990 лв. 

2.3 Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“  

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  39 418 лв. 

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 39 418 лв. 

2.4 Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” 

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” 

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“   4 980 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“   4 980 лв. 

Дейност 745 „Обредни домове и зали” 

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“      500 лв. 

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“      500 лв. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л. Любомирова/       /Виолета Младенова/ 


