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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 
 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 2 

Гр.-Брезник, 25.02.2022г 
 

 Днес 25.02.2022г. от 10.30 ч. в  малкия салон на  читалище 
„Просвещение” град Брезник се провежда заседание на Общински съвет 

Брезник. 
Присъстват всички 13 избрани съветника, както и ръководството и експерти 

от общинската администрация, кметски наместници на населени места, 
граждани. 

 Материалите са раздадени предварително на съветниците. Предложен е 
следния дневен ред: 

 
1. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на 
Георги Миланов Младенов 

2. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. Непразненци, с цел възстановяването й на 
наследниците на Братя Георгиеви Киркови 

3. Докладна записка относно включване на обект в поименния списък за 
капиталови разходи през 2022г 

4. Докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с 
пасища, мери и ливади за отдаване под наем за 2022г на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти  с пасищни селскостопански 
животни, съгласно чл.37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, приемане на наемни цени за 

пасища, мери и ливади и правила за ползване на територията на 
Община Брезник 

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за управление и 
вътрешен ред в гробищните паркове:/гробища/, условията и реда за 

погребения и кремация, ползването и благоустрояването на гробните и 
урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на 

Община Брезник 

6. Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от 
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община 

Брезник 
7. Докладна записка относно възлагане на добив на дървесина от 

горските територии, общинска собственост при условията и по реда 
определени с чл. 27 ал. 2 от Наредбата за условията е реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна 
и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти 
8. Докладна записка относно  утвърждаване на оценка за продажба на 

придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба 
9. Докладна записка относно  утвърждаване на оценка за продажба на 

придаваем имот в с.Бабица и сключване на договор за продажба 
10. Други 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. Същия уведомява 
за допълнително  постъпила докладна записка, която е разгледана на 

съвместно заседание на постоянните комисии: 
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- Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и 

сервитут на нов местен общински път III категория отклонение от път 
от републиканската пътна мрежа II-63 при км. 17+736 за осигуряване 

на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и УПИ II-72.30, 72.29, 72.31 72.46 
кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на "Трейс рисорсиз"ЕООД, 

концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник. 

 
След проведеното съвместно заседание на постоянните комисии са постъпили 

още две докладни записки, а именно: 
 

- Докладна записка относно удължаване срока за подаване на заявления 
с 15 дни за участие в конкурс с предмет: Възлагане на управление на 

„Брезник фарм“ ЕООД Брезник; 
 

- Възлагане на услугата "Патронажна грижа" като услуга от общ 
икономически интерес/УОИИ при  спазване на изискванията на 

Решение на комисията от 20 декември 2011г относно прилагането на 
член 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена 
услуга, при спазване на законодателството за държавните помощи в 

областта на УОИИ. 

 
Иван Тинков уведомява така също и за постъпило заявление от Аниела 

Асенова – гражданин, за изказване. 
 

 Поставя се на гласуване допълнително постъпилите материали  да 
бъдат включени в дневния ред 

 С 13 гласа „за“ се приема 
 Гласува се целия дневен ред с направените допълнения 

 С 13 гласа „за“ е приет следния 
Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на 
Георги Миланов   

2. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в 

землището на с. Непразненци, с цел възстановяването й на 
наследниците на Братя Георгиеви Киркови 

3. Докладна записка относно включване на обект в поименния списък за 
капиталови разходи през 2022г 

4. Докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с 
пасища, мери и ливади за отдаване под наем за 2022г на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти  с пасищни селскостопански 
животни, съгласно чл.37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, приемане на наемни цени за 

пасища, мери и ливади и правила за ползване на територията на 
Община Брезник 

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за управление и 
вътрешен ред в гробищните паркове:/гробища/, условията и реда за 

погребения и кремация, ползването и благоустрояването на гробните и 
урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на 

Община Брезник 

6. Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от 
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община 

Брезник 
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7. Докладна записка относно възлагане на добив на дървесина от 

горските територии, общинска собственост при условията и по реда 
определени с чл. 27 ал. 2 от Наредбата за условията е реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна 
и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти 

8. Докладна записка относно  утвърждаване на оценка за продажба на 
придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба 

9. Докладна записка относно  утвърждаване на оценка за продажба на 
придаваем имот в с.Бабица и сключване на договор за продажба 

10. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за 
трасе и сервитут на нов местен общински път III категория отклонение 

от път от републиканската пътна мрежа II-63 при км. 17+736 за 
осигуряване на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и УПИ II-72.30, 72.29, 

72.31 72.46 кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на "Трейс 
рисорсиз"ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището 

на гр.Брезник. 
11. Докладна записка относно удължаване срока за подаване на 

заявления с 15 дни за участие в конкурс с предмет: Възлагане на 
управление на „Брезник фарм“ ЕООД Брезник; 

12. Възлагане на услугата "Патронажна грижа" като услуга от общ 

икономически интерес/УОИИ при  спазване на изискванията на 
Решение на комисията от 20 декември 2011г относно прилагането на 

член 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския 
съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена 

услуга, при спазване на законодателството за държавните помощи в 
областта на УОИИ. 

13. Други 
 

От името на постоянните комисии ще докладва Росен Огнянов – председател 
на икономическа комисия 

 
ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел 
възстановяването й на наследниците на Георги Миланов   

 

Росен Огнянов – Предлагам първа и втора точка да гласуваме анблок, тъй 
като са идентични – за предоставяне на земеделска земя относно 

възстановяването й на бивши собственици. 
 

 Поставя се  на гласуване предложението първа и втора точка да се 
гласуват анблок с отделно изписване на решенията по отделните точки. 

 С 13 гласа“за“ предложението е прието 
 

Росен Огнянов – по първа и втора точка разяснения даде Изабела Иванова – 
същата обясни, че са постъпили искания от Общинска служба земеделие за 

възстановяване на имотите. Всички документи са налице. Наследниците имат 
право на възстановяване 

 
 Гласува се анблок с отделно изписване на решенията 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е № 408 

 
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. №5800-5/14.01.2022г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник:  

  

1. Предоставя имоти  от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални 
граници в землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на 

Георги Миланов  . 
 
– ПИ с идентификатор №52324.75.71 с площ от 1,223 дка, 

представляващ нива, категория IX, образуван от имот №52324.75.1, 
общинска собственост, местност „Дърмандиница/Пометач“.  
– ПИ с идентификатор №52324.75.73 с площ от 2,280 дка, 

представляващ нива, категория IX, образуван от имот №52324.75.55, 

общинска собственост, местност „Дърмандиница/Клене“.  
 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 
съгласно Закона действия. 

 
 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с. Непразненци, с цел 

възстановяването й на наследниците на Братя Георгиеви Киркови 
 

Поименно гласуване 
С 13 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 409 
 

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. №9400-276/25.01.2022г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник:  
  

1. Предоставя имоти  от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални 
граници в землището на  с. Непразненци, община Брезник, собственост 

на Братя Георгиеви Киркови. 
– ПИ с идентификатор №51490.6.63 с площ от 24,671 дка, 

представляващ нива, категория IV, общинска собственост, местност „Реката“.  

 

 2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите 
съгласно Закона действия. 

 
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на обект в 

поименния списък за капиталови разходи през 2022г 
 

Росен Огнянов – на съвместното заседание на постоянните комисии, 
Десислава Антонова разясни, че е необходима подмяна на дограмата та 

топлата връзка в СУ „Васил Левски“. Тъй като сега се извършва саниране на 
училището би било добре да стане едновременно, поради което се налага 

включване в поименния списък за капиталови разходи. Допуснахме за 
разглеждане от днешното заседание. 

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

съветниците. 
 Лина Симеонова декларира конфликт на интереси 

 С 12 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 410 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА Общинският съвет 

гр.Брезник одобрява включване на обект в поименния списък за капиталови 
разходи през 2022 г. както следва: 

N Обект 

Капиталови разходи по 
източници на финансиране 

Целева 

субсидия 
РБ - 

преходен 
остатък 

§ 40 - 00 

Постъпления 
от продажби 

на общински 
нефинансови 

активи – 
преходен 

остатък 

Разходи, които ще бъдат извършени 

през 2022 г. 
20528 24 000 

Параграф 5200: Придобиване на 
дълготрайни материални активи 

20528 24 000 

Функция 03: Образование 20528 24 000 

5202 придобиване на сгради 20528 24 000 

 

Саниране на СУ „Васил Левски“ 

гр.Брезник 
20528 0 

 

Преустройство с промяна на 
предназначението и пристройка в 

СУ „Васил Левски“ гр.Брезник 

0 24 000 

При изготвянето на проектобюджета за 2022 г. на Община Брезник да се 

предвиди следното: 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

1.1. Функция „Образование“. 

1.1.1. Дейност 311 „Детски градини“  24 000 лв. 
§§ 52-02 „Придобиване на сгради“  24 000 лв. 

1.1.2. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без пр.гимназии“
 20 528 лв. 

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“  20 528 лв. 
 

На основание чл.60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение 
на решението с мотив защита на особено важен интерес за общината. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

приемане списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за 
2022г на собственици или ползватели на животновъдни обекти  с 

пасищни селскостопански животни, съгласно чл.37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, 
приемане на наемни цени за пасища, мери и ливади и правила за 

ползване на територията на Община Брезник 
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Росен Огнянов – по т. 4 от дневния ред на съвместното заседание на 

комисиите Изабела Иванова разясни, че всяка година се приема такъв 
списък. Предлагат се цените, приети с решение от 2015г, променени от 

миналата година, индексирани с инфлацията. 
 

Иван Тинков – чете 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 № 411 
 

    На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал. 3, 
и чл.37о от ЗСПЗЗ,  Общинският съвет Брезник: 

    
1. Приема списъка със пасища, мери и ливади в Община Брезник по 

землища за индивидуално ползване чрез отдаване под наем на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни и го обявява в общината, кметствата  и на 
интернет страницата-Приложение №1. 

2. Утвърждава наемни цени за пасища, мери и ливади, приети с решение 

№696/26.02.2015г. по протокол №3 по експертна оценка от 2015г., 
последно изменени с Решение №233/26.02.2021г. по протокол № 2, 

които ще се  индексират с процента на инфлация от 7,8% за периода от 
декември 2020г. до декември 2021г. 

3. Приема правила за ползване на мерите и пасищата на територията на 
Община Брезник- Приложение №2. 

 
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за 

управление и вътрешен ред в гробищните паркове:/гробища/, 
условията и реда за погребения и кремация, ползването и 

благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази 
дейност услуги на територията на Община Брезник 

 
Росен Огнянов – по тази точка на заседанието на комисиите Милен Миленков 

обясни, че наредбата е приета през м. ноември, стояла е на сайта на 

общината. Не са постъпили възражения и предложения. Имаше дебати по 
темата, както и предложение за отлагане на точката.  Представители на ГРАО 

разясниха също за какво става въпрос, най-вече за преотстъпването на  
стари, неподдържани гробове. Със седем гласа  допуснахме до днешното 

заседание. 
 

Венета Петрова – Уважаеми господин председател, дами и господа, Искам да 
направя корекция от изнесения доклад.  Точката беше допусната със шест 

гласа „за“ и четири против. Искам да уточня, че в докладната се посочва 
правното основание чл. 162 – ОбС приема наредби…. 

Много точно е записано в ЗУТ какво приема ОбС и какво трябва да 
регламентира. Една такава наредба се съгласува и с други актове. Не трябва 

да противоречи на европейското законодателство. Наредбата регламентира 
Община Брезник, не Елхово. 

В чл. 27. в проекта е записано: (1) В гробищните паркове на 
Община Брезник се погребват покойници с постоянен адрес минимум 
от 5 год. на територията на Общината. 

(2) Покойници от други населени места могат да бъдат погребани 
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в гробищните паркове на територията на Общината ако имат 
родственици на територията  на община Брезник 

 Считам , че така поднесената норма е противозаконна, прави се 
разделение на жителите 

Неморално е минимум пет години. Предлагам 
- В гробищните паркове в Брезник и населените места се погребват с 

постоянен или настоящ адрес  приживе на територията на населеното 
място. 

Предлагам също раздел 4, чл. 38 т. 10 – нова – Забраняват се прояви на 
вандализъм, кражби и разрушения на паметници и други надгробни знаци. 

Сегашната т.10 да бъде т.11 
 Това са предложенията ми, разчитам на вашия разум. 

 

Васил Узунов – кмет на общината – Уважаеми господин председател, 
Уважаеми съветници, Дами и господа, Разбирам защо толкова време никой не 

иска да прави такава наредба. Поетапно, всяка година разширяваме 
гробищния парк. Госпожа Петрова сигурно има нещо предвид. Ако направим 

това, което предлага автоматично поемаме 100% починалите от старческите  
домове. Старата част на гробищния парк има  неизползвани от 50 години 

места. Никой не си е позволил да ги разваля. Ако ви тормозят пет години, да 
остане само постоянен адрес. До момента с доста от роднините, които 

оставят близките си в старческия дом има проблеми след смъртта им.  
Не виждам защо за всяко мое намерение да има правила се оказва  проблем. 

Има теми, които не се влияят от партийна принадлежност.  Ако вземете 
решение да се прави сесия за всеки отделен случай!? 

 
Венета Петрова – Правя реплика. Господин Узунов, не желая нищо лично към 

Вас. Не се намесва партийната принадлежност. Става въпрос за обикновени 

жители. Трябва да сме прецизни за приемане на наредбата. Приемам 
доводите за старческите домове. Хората там са с настоящ адрес. Променям 

предложението си: В гробищните паркове се погребват покойници с 
постоянен адрес на територията на общината. Да отпадне срока от пет 

години. 
 

Васил Узунов – кмет на общината – темата уведомяване. По стечение на 
обстоятелствата – гроб в Орландовци. На входа е поставен надпис, че ако не 

се заяви и плати гроба се губи право на ползване на гробното място. 
 

По предложение на Росен Огнянов –   пет минути почивка 
 

Васил Узунов – до какво се достига – отпадат годините и настоящия адрес. 
Видно място за уведомяване след изтичане на осем години. 

 

Венета Петрова – чл. 27 ал. 1 – постоянен адрес на територията на Община 
Брезник 

Чл. 20 – да се изпише след уведомяване на видно място 
Чл. 38 – т.10 – Забраняват се прояви на вандализъм, кражби , оскверняване 

на гробни места и разрушения на паметници и други надгробни знаци. 
Сегашната т.10 да бъде т.11 

 
 Предложенията се подлагат на гласуване. 

 Чл. 20 – да се добави след уведомяване на видно място 
 С 13 гласа „за“ се приема 

Чл. 27 ал.1 В гробищните паркове на Община Брезник се 
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погребват покойници с постоянен адрес   на територията на Общината. 

 С 13 гласа „за“ се приема 

 Чл. 38 т.10 – Забраняват се прояви на вандализъм, кражби, 

оскверняване на гробни места, разрушаване на паметници и други надгробни 
знаци. 

 С 13 гласа „за“ се прима 
 Сегашната т.10 става т.11 

 С 13 гласа „за“ се приема 
 Гласува се приемане на наредбата с направените корекции 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 412 

 
 На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 12 от ЗУТ, във връзка с 

чл. 5 от закона за нормативните актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от АПК, 
Общинският съвет Брезник: 

1. Приема Наредба за управление и вътрешен ред в гробищните паркове 
/гробища/, условията и реда за погребения и кремации, ползването и 

благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази 

дейност услуги на територията на Община Брезник. 
2. Упълномощава кмета на Община Брезник да публикува на интернет 

страницата на Община Брезник Наредба за управление и вътрешен ред 
в гробищните паркове /гробища/, условията и реда за погребения и 

кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите 
места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община 

Брезник. 
 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Анализ на 
потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в Община Брезник 
 

Росен Огнянов – на съвместното заседание на комисиите разяснения по тази 
докладна даде Мария Добревска – зам.кмет на общината. Анализа обхваща 

широк кръг от дейноти. Обхваща две учебни години. След приемането му и 

приемане на областна стратегия ще бъде изготвена общинска стратегия. 
 

Иван Тинков –чете проекта за решение 
 

 Гласуване се предложения проект 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 413 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 196 ал.2 и ал. 3 от 
Закона за предучилищно и училищно образование, Общинският съвет 

Брезник приема Анализ на потребностите от подкрепа на личностно развитие 
на децата и учениците на територията на Община Брезник. 

 
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на добив на 

дървесина от горските територии, общинска собственост при 

условията и по реда определени с чл. 27 ал. 2 от Наредбата за 
условията е реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти 
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Росен Огнянов – на заседанието на комисията разгледахме докладната. 

Изабела Иванова обясни че е изтекъл договора и фирмата се е отказала. 
Допуснахме за разглеждане на днешното заседание 

 
Венета Петрова – В т.1 пише – фирмата която е подала заявление. Заявила 

ли е готовност да изпълни договора. Предишната фирма се е отказала. При 

търга не се е явил никой?! 
 

Изабела Иванова – Фирмата подала заявление е изявила желание да изпълни 
сечта. Много е слаб пазара на тополите и никой не желае да добива тополи. 

 
 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 13 гласа „за“ с прекратяват 
 Иван Тинков чете проекта за решение. Гласува се предложения проект.  

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е № 414 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 27, ал.2  

и  чл.71, ал.1 т.9 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 , 

                   I. Община Брезник директно да сключи договор за възлагане на  

добив на дървесина /без провеждане на процедура/ с фирма „АРН ФИНАНС 

КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 203650375 със седалище и адрес на управление гр. 

София-1113, представлявано от Васил Кайрямов - управител,  на 

широколистна дървесина/тополи/ за ОБЕКТ Гигинци, Непразненци, Кошарево 

и Красава по определените цени. 

         

            II. Определя цени, както следва : 

1.1.ОБЕКТ Гигинци, Непразненци,  Кошарево и Красава- 

продажба на стояща  дървесина на корен от общинските горски територии 

на община Брезник: 

 
Категори

и 
дървесин
а   и 

сортимен
ти 

Дървес

ен вид 

Количество-пл. куб.м  Един

ична 
цена

/ 

лв 

Обща 

стойност
/ лв. 

Обща 

стойнос
т с 

ДДС/лв 

  Гигинц

и 

Отдел 

и 

подотд

ел 

75-а; 

 

Непраз

ненци 

Отдел 

и 

подотд

ел 

75-р; 

75-ц1 

Кошарев

о 

Отдел и 

подотде

л 

160-п 

Краса

ва 

55-х 

всич

ко 
   

     ЕДРА топола 41 41 44 14 140 40.00 5 600.00 6 720.00 

          

   

СРЕДНА 

топола 0 1 2 6 9 23.00 207.00 248.40 

          

   топола 11 6 1 5 23 17.00 391.00 469.20 
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ДРЕБНА 

          

дърва топола 22 5 12 0 39 11.00 429.00 514.80 

 върба    5 5 11.00 55.00 66.00 

ВСИЧКО: - 74 53 59 30 216 - 6682,00 8018,40 

 

 

        III. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор с фирма „АРН 

ФИНАНС КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 203650375 със седалище и адрес на 

управление гр. София-1113, р-н Слатина, ул. „Лидице“ № 14, ет. 2, ап. 6, 

представлявано от Васил Кайрямов – управител. 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно  утвърждаване на оценка за 

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

 
Росен Огнянов – на заседанието на комисиите разяснение даде Оля 

Малинова. Постъпило е заявление. Изготвена е оценка на имота. Необходимо 
е решение на ОбС. 

 
Иван Тинков – чете 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 № 415 

 

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:                                                

Общински имот 158/690 идеални части, участващ в ПИ 14893.501.88 
с. Гигинци, община Брезник по КККР на стойност 1306.00 лв. (хиляда триста 

и шест лева). Предложена оценка за правото на собственост 8.27 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.  
         

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  утвърждаване на оценка 

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

 
Росен Огнянов – Тази докладна е идентична. Отново става дума за 

придаваемо място, този път в с.Бабица. на лице е заявление от собственика 
и оценка от оценител. Допуснахме до днешното заседание 

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

съветниците 
 С 13 гласа „за“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 416 

 

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:                                                

Общински имот 14/414 идеални части, участващ в ПИ 02066.501.117, 
с.Бабица, община Брезник по КККР на стойност 141.20 лв. (сто четиридесет 

и един лв. и 20 ст.) Предложена оценка за правото на собственост 10.08 

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.  
 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за 
ПУП-ПП за трасе и сервитут на нов местен общински път III 

категория отклонение от път от републиканската пътна мрежа !!-63 
при км. 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и 

УПИ II-72.30, 72.29, 72.31 72.46 кв. 129 по РП на гр.Брезник за 
нуждите на "Трейс рисорсиз"ЕООД, концесионер на находище 

"Милин камък" в землището на гр.Брезник. 
 

Росен Огнянов – На заседанието на ПК разяснения направи арх. Огнянов. 
Преди време сме одобрили изграждането на пътя. Сега се включва 

кръстовището за разширение за да могат да изчакват камиони. 

Възложителите искат да бъде за тяхна сметка. 
 

Иван Тинков – чете 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 № 417 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, и чл. 21  от ЗОЗЗ, във 
връзка с чл. 30 ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласие „Трейс Рисорсиз“ ЕООД да изработи за своя сметка 
работен проект за обект „Изграждане на пътна връзка /кръстовище/ с 

републикански път  II-63 ПРИ км.17+736 – ляво“ в землището на 
гр.Брезник, Община Брезник, област Перник. 

2. Възлага на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД като заинтересовано лица, от името 

на Община Брезник и за своя сметка да представлява общината при 
провеждане на необходимите законови процедури по съгласуването и 

изграждането на пътна връзка/кръстовище/ с републикански път  II-63 
ПРИ км.17+736 – ляво. 

 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване срока 

за подаване на заявления с 15 дни за участие в конкурс с предмет: 
Възлагане на управление на „Брезник фарм“ ЕООД Брезник; 
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Иван Бъчваров – зам.кмет – С решение № 398 е открита процедура за 

възлагане управление на „Брезник фарм“ ЕООД. В срока за подаване на 
заявления няма нито едно такова. Комисията има право да удължи срока с 15 

дни, затова правим това предложение. 
 

Венета Петрова – Става ясно, че в седемдневния срок от решението е 

публикувана обявата, срока е изтекъл на 18.02. 
 

Иван Бъчваров – не можем без решение на ОбС да удължим срока. 18.02. е 
петък. 

 
 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 13 гласа „за“ се прекратяват 
 

Иван Тинков – чете 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 № 418 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32 ал. 4 от 

наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско 
имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник 

в тях, Общинският съвет Брезник: 
1. Дава съгласието си за удължаване на срока за подаване на заявления с 

15/петнадесет/ дни за участие в конкурс с предмет: Възлагане на 
управление на „Брезник фарм“ ЕООД град Брезник при спазване на 

минималните и специфичните изисквания към кандидатите и 
първоначално зададените параметри,съдържащи се в диспозитивната 

част на Решение№ 398 по протокол № 1 от 28.01.2022г на ОбС 
Брезник. 

2. В седем дневен срок от приемане на решението на ОбС, председателят 
на Общински съвет Брезник публикува обява за удължаване срока на 

конкурса в един местен вестник и го предава на Община Брезник за 
публикуването му на сайта на Общината. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Възлагане на услугата "Патронажна грижа" 
като услуга от общ икономически интерес/УОИИ при  спазване на 

изискванията на Решение на комисията от 20 декември 2011г 
относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз за държавната помощ под 
формата на компенсация за обществена услуга, при спазване на 

законодателството за държавните помощи в областта на УОИИ. 
 

Десислава Антонова – специалист ТСУ и ЕИ – В момента изпълняваме проект, 
предоставяйки услугата патронажна грижа, който приключва на 31.03.2022г. 

В късния следобед вчера получихме писмо с което управляващия орган ни 
предлага удължаване на услугата с шест месеца. Необходимо е решение на 

ОбС. 
 

Иван Тинков – чете проекта за решение  

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците 

 С 13 гласа „за“ ОбС взе 
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Р Е Ш Е Н И Е № 419 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 13, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 
връзка с удължаване срока на изпълнение на договора по проектно 

предложение BG05M9OP001-6.002-0040 „Патронажна грижа+ в Община 

Брезник“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Общински съвет Брезник: 
 

1. Възлага предоставянето на услугата „Патронажна грижа+” по 

проект BG05M9OP001-6.002-0040 „Патронажна грижа+ в Община 
Брезник“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., 
да се извършва от Дирекция „ТСУ и ЕИ“ към Община Брезник за 

удължения срок от 6 месеца. Същата се определя като услуга от общ 

икономически интерес (УОИИ) при спазване на изискванията на 
Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на 

член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена 

услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес (наричано 
Решението или Решение 2012/21/ЕС).  

2. Възлага на кмета на община Брезник да предприеме всички 

правни и фактически действия по т. 1 от настоящето решение. 
 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Други  
 

Иван Тинков -  Колеги, напомням, че който иска да му бъде издадена 
служебна карта до пети март да предаде снимка. За сега има само две 

предадени. С помощна на г-жа Венева – секретар на общината ще бъдат 
издадени картите. 

 
 

За изказване - Аниела Асенова 
 

Господин председател, Уважаеми съветници, Уважаеми съграждани, 

Съжалявам, че пак трябва да се явя пред вас. Четири месеца изминаха от 
срещата с комисията и отец Константин. Няма резултат. Тогава той обеща да 

се върнат нещата, които са притежание на целия град. Дала съм списък от 35 
предмета.  Сабята на Левски и писмото са изчезнали през годините. Не искам 

и за нас да се пише, че е имало неща, които са изчезнали. 
Механизми има. В устава на БПЦ чл. 85 гласи, че  председателя на 

настоятелството на храма отговаря, но настоятелството също е отговорно за 
предметите. Не се успокоявам като гражданин на Брезник, като историк и 

краевед, тези неща да изчезнат. Примирихме се с промяната облика на 
Св.Георги и с това ли да се примирим? Искам помощ от вас. Надявам се да се 

вземат мерки и да се помогне. 
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Ваньо Добринов – кои са църковните настоятели и те знаят ли? 
 

Аниела Асенова – /Уведомява за настоятелите/ Те трябва да имат описи на 
намиращото с в храма. 

 

Росен Огнянов – През 2016г се проведоха избори за настоятелство, които се 
опорочиха. Брезничани бяха изхвърлени от настоятелствата и бяха сложени 

удобни на отците хора. Кой сега да ни помогне? 
 

Иван Тинков – както знаете направихме работна среща, на която 
присъстваше отец Константин. Той се съгласи с думите на г-жа Асенова и пое 

ангажимент да възстанови липсващото. 
 

Ваньо Добринов  - Документално на кого е собствеността? 
 

Аниела Асенова – Собствеността на храма е на храма, а имуществото на 
настоятелството. 

 
Ваньо Добринов – На по-високо ниво знаят ли? 

 

Аниела Асенова  - Ако ОбС напише писмо до  и до патриарха, смятам че ще 
има развитие. 

 
Вано Добринов – Знае ли се къде са нещата и има ли снимков материал. 

 
Аниела Асенова – Има снимки. Св.Петка е променена. Пълно е с гръцки 

столове. Той изхвърли нещата дарени от брезничани. 
 

Венета Петрова – Собствеността - Българската православна църква е 
юридическо лица. Тя е собственик на тези имоти – църковна собственост. 

 
Ваньо Добринов – Какво можем да направим ние? 

 Предлагам -  Да се опита среща с църковното настоятелство. Да се 
изчерпи и тази възможност. Да се направи протокол и след това да се пише 

до синода. 

 
Росен Огнянов – Подкрепям да се организира среща с настоятелството и след 

това да се изпрати писмо. 
 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 12.20ч. 
 

 
 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 

 
 

 


