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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  

№ 9 

Гр.Брезник, 31.08.2020г 

 

Днес 31.08.2020г. от 10,30 часа  в малкия салон на НЧ „Просвещение-

1870“ се провежда извънредно заседание на ОбС Брезник. 

От всичко 13 избрани съветника присъстват 11. 

Отсъстват: Росен Огнянов и Янка Хранова. 

Присъстват още зам. кметовете и експерти от общинска 

администрация. 

Предложен е следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Докладна записка относно допълване решение №798/2019 г. за 

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 в горски територии, собственост на Община 

Брезник - обект село Ребро 2 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. 

 

По дневния ред: 

Иван Тинков – има допълнително постъпили докладни записки, които 

предлагам да бъдат включени за разглеждане: 

- Докладна записка относно: Допълване Наредбата за определяне на 

местни такси и цени на услуги. 

- Докладна записка относно: Кандидатстване с проект за финансиране 

по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция 

на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 за СУ „Васил 

Левски“ гр. Брезник 

 

Предложението се подлага на гласуване и с 11 гласа се приема. 

 

Гласува се предложения дневен ред с допълненията 

С  11  гласа „за“  дневния ред е приет следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно допълване решение №798/2019 г. за 

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 в горски територии, собственост на Община 

Брезник – обект село Ребро 2 
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2. Докладна записка относно приемане на Приложение 12 към 

Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги 

3. Докладна записка относно кандидатстване с проект за 

финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 за 

СУ „Васил Левски“ гр. Брезник 

 

Янка Хранова се присъединява към заседанието на ОбС Брезник. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване решение 

№798/2019 г. за 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 в горски територии, 

собственост на Община Брезник - обект село Ребро 2 

 

Иванка Михайлова /мл. експерт „селско и горско стопанство“/ - ОбС е 

приел Решение №798/21.02.2019г.  за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в имоти, 

собственост на община Брезник. За Обект село Ребро2 спечели търга 

фирма „АКСИ“ ЕООД. Сключен е договор №55 за срок от 15.04.2019г. до 

20.12.2019г. Тъй като обекта не бе приключен до изтичане на срока, се 

подписа Анекс за удължаване на срока на договора до 20.10.2020г. 

Община Брезник желае  да се направи Анекс във връзка с точка 9.1 от 

Допълнителните разпоредби на Договора,  като възложи на  „Акси“ ЕООД 

да отсече, извози, рампира и измери на временен склад маркирана 

дървесина от дървесен вид „акация“ в землище на село Ребро, за което 

ще получи за добив на един плътен кубик дърва /акация/ - 30.00 лв, 

облагаеми с ДДС, не както е записано в докладната 25.00 лв. /техническа 

грешка/. Има предложение акацията да се предостави на кметствата за 

отопление. 

 

Подложен е на гласуване предложения проект за решение. 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 

С гласа 12 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 10, ал. 1, 

т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

(НУРВИДГТДОСПДНГП), Общинският съвет Брезник:  
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I. Допълва Решение №798/21.02.2019г. за 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 в горски 

територии, собственост на община Брезник за Обект село Ребро 2 в частта 

на точка 2: възлагане на добив на дървесен вид „акация“ в подотдели 13-

п и 13-в , землище на село Ребро и в частта на точка 3: добив на един 

плътен кубик дърва /акация/ - 30.00 лв., облагаеми с ДДС. 

II. Дава съгласие да се направи Анекс във връзка с точка 9.1 от 

Допълнителните разпоредби на Договор № 55/15.04.2019 год. за Обект 

село Ребро 2, Община Брезник като възложи на „Акси“ ЕООД срещу 

възнаграждение да отсече, извози, рампира и измери на временен склад 

маркирана дървесина от дървесен вид „акация“ в подотдели 13-п и 13-в, 

землище на село Ребро, за което ще получи за добив на един плътен 

кубик дърва /акация/ - 30.00 лв., облагаеми с ДДС. 

III. Добитите дърва от дървесен вид „акация“ да се предоставят за 

отопление на кметствата в Община Брезник. 

IV. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме 

последващите съгласно Закона действия. 

V. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание 

чл.60, ал.1 от АПК. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане изменение и 

допълнение към Наредба за определяне на местните такси и цени на 

услуги 

 

Иван Тинков – Проекта на приложението е публикуван на сайта на 

общината на 09.07.2020г. Изминал е законовия срок. Остава да бъде 

окончателно прието. Предлагам да гласуваме приемането на изменение 

и допълнение към Наредбата за определяне на местни такси и цени на 

услуги, а именно Приложение 12 към чл.186 от същата Наредба. 

Детелина Виденова /мл. експерт „Екология“/ – подробни разяснения 

бяха дадени преди решението за качване на проекта на Приложението 

на сайта на общината. 

В момента имаме сключен договор с Депо „Враждебна“ гр.София за 

извозването на строителни отпадъци, но при положение, че бъде 

изградено депо, отстоящо на по-близко разстояние, ще се пренасочим 

към него с оглед поевтиняване на услугата. Също така това няма да 

противоречи на разпоредбите на Приложение 12 /чл.186 от цитараната 

по-горе Наредба/ 

 

Предложеното решение се подлага на гласуване. 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците.  
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С гласа 12 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 160 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие 

разпоредбите на чл. 19 ал. 3 т.5 от ЗУО и чл. 28 от ЗНА и чл. 76 ал. 3 и 

чл. 79 от АПК, Общинският съвет Брезник приема 

 

Приложение №12 

/към чл.186/ 

 

За ползване на контейнери за строителни отпадъци и 

извозването им до площадка за третиране 

 

1. За наемането и извозването на контейнер до площадка за 

третиране на строителни отпадъци със специализирана техника – 

двураменен контейнеровоз се заплаща такса в размер на:  

a) 5 м3 контейнер – 70 лв. и 0.70лв./км. с ДДС;  

b) 4 м3 контейнер – 60 лв. и 0.70лв./км. с ДДС;  

c) 2 м3 контейнер – 30 лв. и 0.70лв./км. с ДДС.  

2. Заплащането на услугата ще се извършва преди предоставянето 

на контейнера.  

3. При невъзможност да се натовари веднага, контейнера се 

предоставя за срок до 3 дни, като се заплащат и празните курсове на 

контейнеровоза.  

4. Общината не поема ангажимент за товарните дейности.  

 

Забележка: Наемната цена за контейнер включва таксата за 

третиране на строителните отпадъци и амортизация на контейнерите. 

 

Цените са приети с решение №160 по протокол 9 от заседание на 

ОбС, проведено на 31.08.2020г 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект за 

финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 за 

СУ „Васил Левски“ гр. Брезник  

 

Мария Добревска /зам. кмет/ - преди двайсетина дни е публикувана 

Програмата на сайта на МОН, срока за кандидатстване е до 8.09.2020 г. 

Ще се опитаме да входираме проектно предложение. Училището се 

нуждае от саниране, ремонт на 4-ти етаж и столовата, изграждане на 

сградна газова инсталация. Имаме проектна готовност, необходимо е 

решение на ОбС. Максималната сума по програмата е до 2 млн. лв., не е 
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необходимо съфинансиране. 

 

Предложеното решение се подлага на гласуване. Преди приемане на 

решението  общинския съветник Лина Симеонова обяви, че няма да 

гласува поради конфликт на интереси. 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

 

С гласа 11 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 161 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА , Общински 

съвет Брезник:  

1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно 

предложение по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 за 

СУ „Васил Левски“ гр. Брезник, чрез пускане на 4-ти етаж, столова и 

изграждане на сградна газова инсталация на компресиран природен газ. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише 

необходимите документи и извърши необходими процедури за 

подготовка на проектното предложение. 

 

Иван Тинков – искам да ви запозная с писмо от инж. Борислав 

Иванов – управител на „ВиК“ ООД-Перник за въвеждане на режим за 

водоползване за селата Кошарево, Непразненци и Бегуновци – от 08.00 

до 20.00 ч. 

Иван Бъчваров /зам. кмет/ - за времето от 20.00 ч. до 08.00 ч. ще се 

пълнят резервоарите, за да има вода през деня. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Мария Христова/     /Иван Тинков/ 

 


