
 

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 
 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

П Р О Т О К О Л 
№ 2 

Гр.-Брезник, 25.02.2022г 
 

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 Младенов 
 

Поименно гласуване.  
С 13 гласа „за“ ОбС взе 

 
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 Младенов. 
 
– 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 
 

Поименно гласуване.  

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 
 

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 
 

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 

 
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 

Поименно гласуване.  

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: 

 
Категории 
дървесина   
и 
сортименти 

Дървесе
н вид 

Количество-пл. куб.м  Единич
на 

цена/ 
лв 

Обща 
стойност/ 

лв. 

Обща 
стойност 
с ДДС/лв 

  Гигинци 
Отдел и 
подотдел 

75-а; 
 

Непразн
енци 

Отдел и 
подотдел 

75-р; 
75-ц1 

Кошарево 
Отдел и 
подотдел 

160-п 

Красава 
55-х 

всичко    

     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 

          

   ДРЕБНА топола 11 6 1 5 23 17.00 391.00 469.20 

          



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 -  6 682.00 8 018.40 

 

 

        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 

 
Поименно гласуване.  

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 
 

Поименно гласуване.  
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. 

 
Поименно гласуване.  

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; 
 

 

Поименно гласуване.  
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. 

 
Поименно гласуване.  

С 13 гласа „за“ ОбС взе 
 

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. 
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


