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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 
 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 10 
Гр.Брезник, 20.08.2021г 

 
 

 
  Днес 20.08.2021г  от 10.30 ч в малкия салон на 

НЧ“Просвещение“ гр.Брезник  се провежда извънредно заседание на 
ОбС Брезник. 

Присъстват: Веска Стоянова, Ваньо Добринов, Мариола Попова, Богиня 

Рабакова, Лина Симеонова,  Катя Йорданова, Добринка Дойчева, 
Борислав Стоянов, Венета Петрова, Иван Тинков, Росен Огнянов 

Отсъства: Янка Хранова 
Иван Тинков – дневния ред е пред вас,той е от 6 точки, имаме кворум, 

присъстват 12 бр.съветници  
 

Предлагам  следния проект за дневен ред 
 

 1.Докладна записка относно разглеждане на заявление от Тодорка 
Любомирова  от гр.Брезник, за отпускане на еднократна финансова 

помощ и вземане на решение по него. 
 2.Докладна записка относно на част от ДГ“Брезица“ 

с.Ноевци,Община Брезник в Списъка на защитените детски градини и 
училища, за учебната 2021/2022  година 

3.Докладна записка относно включване на част от ДГ“Брезица“ 

с.Ноевци,Община Брезник, в Списъка на средищните детски градини и 
училища, за учебната 2021-2022 г. 

4.Докладна записка относно възлагане на добив на дървесина от 
горски територии,общинска собственост, при условията и по 

реда,определени с чл.27 ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти. 

5.Докладна записка относно сключване на анекс към договор за 
продажба на стояща дървесина на корен, – 91/01.07.2020 г., за „обект 

Долни Романци“. 
6.Докладна записка относно  отмяна на  Решение – 315/24.06.2021 

г. по Протокол № 8 от заседание на ОбС – Брезник, проведено на 
24.06.2021 г. 

Гласува се  така предложения дневен ред. 

 С 12 гласа „за“  е приет следния: 
 

 
 

Д Н Е В Е Н    РЕД: 
 1.Докладна записка относно разглеждане на заявление от Тодорка 

Любомирова  от гр.Брезник, за отпускане на еднократна финансова 
помощ и вземане на решение по него. 
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2.Докладна записка относно на част от ДГ“Брезица“ 
с.Ноевци,Община Брезник в Списъка на защитените детски градини и 

училища, за учебната 2021/2022  година 
3.Докладна записка относно включване на част от ДГ“Брезица“ 

с.Ноевци,Община Брезник, в Списъка на средищните детски градини и 
училища, за учебната 2021-2022 г. 

4.Докладна записка относно възлагане на добив на дървесина от 
горски територии,общинска собственост, при условията и по 

реда,определени с чл.27 ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти. 

5.Докладна записка относно сключване на анекс към договор за 

продажба на стояща дървесина на корен, – 91/01.07.2020 г.,“ за обект 
Долни Романци“. 

6.Докладна записка относно  отмяна на  Решение – 315/24.06.2021 
г. по Протокол № 8 от заседание на ОбС – Брезник, проведено на 

24.06.2021 г. 
 

Присъединява се Янка Хранова 
 

ПЪРВА ТОЧКА:   Докладна записка относно разглеждане на заявление от 
Тодорка Любомирова  от гр.Брезник, за отпускане на еднократна 

финансова помощ и вземане на решение по него. 
Иван Тинков –  към докладната за отпускане на финансова помощ  е 

приложено и заявлението на лицето, страда от онкологично 
заболяване.Умишлено не съм записал сумата. Дайте предложения. 

-Венета Петрова – искам да получа повече разяснения. Парите за какво 

са необходими , предлагам 200 лв. 
-Инна Рабакова – предлагам – 300 лв. 

-Веска Алексова – предлагам 400 лв.Цялото семейство е зле. Парите ще 
се използват за лекарства и терапия. 

Венета Петрова – оттеглям предложението. 
Ина Рабакова – оттеглям предложението 

Иван Тинков да гласуваме предложението за 400 лв. 
Гласува се предложения проект за решение.  

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 

 
С 13 гласа „за“ Об С прие 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 325 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА 
1.Отпуска сумата от 400 лв. на Тодорка Любомирова от бюджета на 

Общински съвет за покриване на част от разходите, необходими за 
лечението и. 

2.Средствата да бъдат взети от § 42-14 – Обезщетение и помощи 
по решение на ОбС. 
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3.Упълномощавам Кмета на общината да извърши необходимата 
процедура 

 
 

ВТОРА ТОЧКА:Докладна записка относно включване  на част от 
ДГ“Брезица“ с.Ноевци,Община Брезник в Списъка на защитените детски 

градини и училища, за учебната 2021/2022  година 
 

        Мария  Добревска  . Част от Детска градина „Брезица“ с адрес с. 
Ноевци отговаря на критериите за защитена детска градина. По данни, 

предоставени от директора прогнозният брой на пътуващите деца в 
предучилищна възраст 4, 5 и 6 годишни за учебната 2021/2022 г. към 

момента е 8 деца, които ще пътуват ежедневно. Голяма част от пътуващите 

деца до детската градина са от социално слаби семейства.  Средствата, 
въз основа на стандартите за едногодишна издръжка на децата, са 

недостатъчни.. Списъка на защитените  детски градини се  актуализира 
ежегодно. Защитените детски градини получават ежегодно допълнително 

финансиране чрез бюджета. 
             Инна Рабакова – В интерес на децата е част от ДГ“Брезица“ да 

бъде включена в Списъка на защитените  детски градини. Няма да 
гласувам., поради конфликт на интереси. 

             Янка Хранова – налага се да напусна заседанието. 
       Гласува се предложения проект за решение.  

       С 10 гласа“за“ и 2  негласували/Богиня Рабакова и Лина Симеонова, 

поради деклариран конфликт на интереси/, Об С прие 

РЕШЕНИЕ № 326 
 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 4 от Закона 
за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и чл. 5, ал. 1 от 

ПМС № 121 от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на 
защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за 

тяхното допълнително финансиране, Общински съвет Брезник: 
 

      1.Предлага на Министерството на образованието и науката да бъде 
включена част от Детска градина „Брезица“, с адрес с. Ноевци, община 

Брезник в Списъка на защитените детски градини и защитени училища за 
учебната 2021/2022 г. 

 

       2.Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т. 1 от 
настоящото решение да внесе Мотивирано предложение до Министерство 

на образованието и науката за включване на Част от Детска градина 
„Брезица“ с адрес с. Ноевци, община Брезник в Списъка на защитените 

детски градини и защитени училища за учебната 2021/2022 година. 
  

 
 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Включване на част от Детска 

градина „Брезица“ с. Ноевци в Списъка на средищните детски градини и 

училища за учебната 2021/2022 г. 
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Мария Добревска-  предлагам ОбС да вземе решение за включване на 

част от детска градина “Брезица“ с. Ноевци  в Списъка на средищните 

детски градини за учебната 2021/2022 г. 

Същата отговаря на  критериите , тъй като има  необходимия брой деца , 

подлежащи на задължително предучилищно образование. 

 

По смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование средищна детска градина е общинска детска 

градина, която се намира в най-близкото населено място на територията 

на общината или на съседна община, където се отглеждат, възпитават, 

социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст 

от населените места, в които няма детска градина или училище, което 

организира задължително предучилищно образование. 

Съгласно чл. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 

училища, за средищна детска градина се определя общинска детска 

градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават 

най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други 

населени места, в които няма детска градина или училище, което да 

организира задължително предучилищно образование, и която за тези 

деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, 

в друго населено място. 

Коефициентът за приравняване на разстоянието в километри, 

отчитащ средната разчлененост на релефа и средната надморска 

височина за община Брезник е 1.19. 

Списъка на средищните детски градини и училища се актуализира 

ежегодно по мотивирано предложение от кмета на общината след 

решение на общинския съвет. Критериите за определяне на средищни 

детски градини и училища са свързани с минимизиране на времето за 

пътуване на децата и учениците и с осигуряване на условия за 

осъществяване на образователния процес в съответствие с държавните 

образователни стандарти. 

С  10/десет/ гласа ,,ЗА“ и двама негласували /Богиня Рабакова и 

Лина Симеонова, поради деклариран конфликт на интереси/, Общински 

съвет Брезник прие следното  
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РЕШЕНИЕ № 327 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона 

за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ за приемане на 

Списък на средищните детски градини и училища в Република България 

и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, Общински съвет Брезник: 

 

1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде 

включена част от Детска градина „Брезица“, с адрес с. Ноевци, 

община Брезник в Списъка на средищните детски градини и 

училища за учебната 2021/2022 г. 

2. Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т. 1 от 

настоящото решение да внесе мотивирано Предложение до 

Министерство на образованието и науката за включване на част 

от Детска градина „Брезица“, с адрес с. Ноевци, община Брезник 

в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 

2021/2022 г. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА : Докладна записка Относно:   Възлагане на 

добив на дървесина от горските територии , общинска 

собственост, при условията и по реда, определени с чл. 27, 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) 

Иванка Михайлова каза, че в Община Брезник е постъпило  
Предписание издадено от Регионална дирекция по горите гр.Кюстендил 

за провеждане на санитарна/ принудителна сеч през 2021г.в гори, 
собственост на Община Брезник. Провеждането на санитарната сеч 

трябва да се проведе  в землището на село Завала в отдел 40, подотдел 
„з“ в имот № 30048.8.67 и № 30048.8.68 , и отдел 40, подотдел „и“ в 

имот №30048.7.69 , до края на 2021г. Ето защо съгласно чл. 27. (1) от 
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването 
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на дървесина и недървесни горски продукти Възложителите могат да 
сключват договор с изпълнител, без да провеждат открит конкурс или 

договаряне, когато е необходимо: 1. спешно ограничаване на 
възникнали пожари, природни бедствия и производствени аварии.   

         За Обект село Завала, е  подадено заявление за сключване на 
договор от Мирослав Иванов, управител на фирма „Мулти лес“ ЕООД  

гр.Брезник.  Добитата дървесина  ще се предоставя на лица  с постоянен 
адрес в Община Брезник, на домакинство – до  5 пространствени  куб.м . 

„Водоснабдяване“ ЕООД-гр.Брезник също желае  да закупи дърва за 
огрев от Община Брезник. 

Иван Тинков – има техническа грешка в решението, т.II се повтаря, 
необходимо е да се направи корекция.  

Гласува се предложения проект за решение.  

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 

С 12 гласа „за“ Об С прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 328 

 
         

 
            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1, т. 1 и  

чл.71, ал.1 т.4 във връзка с чл.71, ал.2, т.3  и на основание чл.3а, ал.1, 

т.2 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 добив на 

дървесина/без провеждане на процедура/ за  Обект село Завала, отдел 
40, подотдел „з“ в имот № 30048.8.67 и № 30048.8.68 , и отдел 40, 

подотдел „и“ в имот №30048.7.69  е  подадено заявление с вх.№ 7000-
409/16.08.2021г. за сключване на договор от Мирослав Иванов, 

управител на фирма „Мулти лес“ ЕООД , ЕИК 206285469, със седалище и 
адрес на управление: гр.Брезник, ул.“Владо Радославов“ №46.    Общото 

засегнато количество дървесина  е: 321плътни куб.м.-стояща маса с 
клони или 301плътни куб.м.-лежаща маса. 

   

       II. Определя цена за  добив на дървесина,  повредена от снеголом/ 
снеговал  , както следва: 

Категории 

дървесина и 
сортименти 

Дървесен 

вид 

Количество, 

пл. куб. м 

Ед. 
цена, 

лв. без 

ДДС за 
пл. куб. 

м 

Обща 

стойност, лева 
без ДДС 

Дърва за огрев 
/40-з, Завала 

бук 
 

136 35.00 4760.00 

Дърва за огрев/40-
и, Завала 

Бук 160 35.00 5600.00 

Габър 3 35.00 105.00 
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клен 2 35.00 70.00 

ОБЩО  301  10 535.00 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (5%) 526.75 

 

III. Определя разпределянето на добитата дървесината да бъде 

извършено, съгласно подадени заявления от лица с постоянен адрес в 

Община Брезник. Количеството за отоплителен сезон на домакинство е 

до 5 пространствени кубични метра. Дава съгласието си 

„Водоснабдяване“ ЕООД-гр.Брезник да закупи 10 плътни куб.м. 

          IV.Допуска предварително предварително изпълнение на 

Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

VI. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме 

последващите съгласно Закона действия. 

 

ПЕТА ТОЧКА Докладна записка Относно: Сключване на Анекс към 
Договор за продажба на стояща дървесина на корен №91/01.07.2020г.  

за Обект Долни Романци  
 

        Иванка Михайлова  -   Община Брезник е сключила Договор за 
продажба на стояща дървесина на корен №91/01.07.2020г.  за Обект 

Долни Романци в  землище село Долни Романци с фирма.: «ГРАОВО 
ТРАНС ЛЕС» ЕООД,  с управител Елизабета Димитрова за 736куб.м. 

Срокът на договора е бил до 20.12.2020г. С Анекс от 18.12.2020г.е 
удължен срока до 20.06.2021г.  На 15.03.2020г. е подписан нов Анекс 

№2  на основание чл.106/чл.131, ал.2 от Закона за горите за 

провеждане на принудителна сеч на иглолистна дървесина поради 
снеголом/снеговал за 2095куб.м. и срок на договора до 20.12.2021г. 

Продадената стояща дървесина на корен  с Договор 

№91/01.07.2020г.  за Обект Долни Романци е 736 пл.куб.м. Освен бял и 

черен бор има и дървесен вид акация, която представлява 

широколисистна твърда дървесина. Община Брезник предлага  да се 

прекрати договор №91/01.07.2020г.  за Обект Долни Романци в землище 

село Долни Романци по отношение на дървесен вид „акация“ -32 

пл.куб.м., като сключи Анекс във връзка с точка 9.1 от Допълнителните 

му разпоредби .  

   Същевременно Община Брезник желае да сключи нов договор с 

фирма «ГРАОВО ТРАНС ЛЕС» ЕООД, 2, с управител Елизабета Димитрова 

за добив на дървесина в, землище село Долни Романци за 32 куб.м- 

дървесен вид „акация“, за което ще заплати на фирмата на един плътен 

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

ще се ползва за отопление на кметствата в Община Брезник. 

  Венета Петрова- имам въпрос? – защо трябва да се прави анекс към  

договора за продажба на  стояща дървесина  на корен по отношение на 

дървесен вид „акация“ -32 пл.куб.м.  и новият договор за добив отново 

ли ще бъде със същата фирма.  

Иванка Михайлова- предлагаме сключване на анекс, защото 

сключеният договор е за продажба на  стояща дървесина  на корен и 
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фирмата плаща на Общината 15лв./1пл. куб.м. дървесина. А след това 

може да я продаде на каквато си прецени цена. При сключване на нов 

договор за добив на дървесина  с фирмата, Община Брезник ще плати 

само добива на фирмата и ще разполага с дървесината за отопление на 

кметствата. 

Ваньо Добринов – Предстои ли залесяване от Община Брезник? 

Иванка Михайлова- Залесяване може да се предвиди в 

Горскостопанският план за следващата година, защото тогава изтича 

тригодишният срок от проведените сечи в Общинските горски територии. 

Гласува се предложение на председателя за прекратяване на дебатите 

по точката.С дванадесет гласа за е прието. 

Гласува се предложения проект за решение.  

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците 

С 12 гласа „за“ Об С прие 

 
 

 

    Р Е Ш Е Н И Е № 329 
 

    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):  

          I. Дава съгласие Община Брезник да  направи Анекс за 

прекратяване за  част от договора за продажба на стояща дървесина на 
корен №91/01.07.2020г.  за Обект Долни Романци в отдел/подотдел 65-

л1; 65-к1, землище село Долни Романци по отношение на дървесен вид 
„акация“ -32 пл.куб.м. във връзка с точка 9.1 от Допълнителните 

разпоредби от същият. 
         II. Дава съгласие да се сключи нов договор с фирма «ГРАОВО 

ТРАНС ЛЕС» ЕООД, ЕИК 205026022, с управител Елизабета Димитрова за 

добив на дървесина в отдел/подотдел 65-л1; 65-к1, землище село Долни 
Романци за 32 куб.м- дървесен вид „акация“, срещу възнаграждение на 

един плътен кубик дърва /акация/ - 30.00лв, 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. 

 
 

ШЕСТА  ТОЧКА Докладна записка относно:   отмяна на  Решение 

№315/24.06.2021г.  по протокол №8 на Общински съвет-
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Брезник и прекратяване на Договор за добив и продажба на 

дървесина на дървесина №100/27.07.2021г.  

Иванка Михайлова-  С Решение №315/24.06.2021г сте дали съгласието 

си Община Брезник директно да възложи добив и продажба на 

дървесина на корен /без провеждане на процедура/ с „МИРЛЕС“ за 

обект в с.Брусник, отдел/подотдел 45-т, имот №86639.38.2. По 

предписание на РУГ гр.Кюстендил  прогнозното количество е 118 

пл.куб.м.  Сключен е договор за добив и продажба на стояща  

дървесина на корен . Договора не е произвел действия. След 

маркиране на падналата дървесина е установено ,че  количеството е 

по-голямо-277 пл.куб.м. В предвид  актуализиране цените на пл.куб.м. 

Община Брезник ще бъде ощетена по така сключения договор... 

Предлагаме да сключи  нов договор. 

Ваньо Добринов- има решение на ОбС на базата на което е  сключен 

договор, който е действащ Нямаме право  според мен да отменяме 

приетото решение. Страни  по договора е Общината и фирмата. 

Изменението на клаузите по договора се допуска само по взаимно 

съгласие на страните,    

Венета Петрова -Процедурата е изпълнена, договора е сключен със 

срок до 30.12.2021 г. Изменението  по кубатура и цени  може да стане 

по взаимно съгласие между страните по договора. 

Иван Тинков- предлагам  пет минути почивка 

 

Ваньо Добринов – предлагам да не се взима решение по тази точка, да 

се анексира договора  и да се разгледа на следващо заседание. 

Иван Тинков – да гласува предложението на г-н Добринов 

С 5 гласа „за“ и 7 въздържали се / Росен Огнянов, Катя Йорданова, 

Богиня Рабакова, Веселин Крумов, Лина Симеонова, Добринка 

Дойчева и Борислав Стоянов/, предложението не се приема. 

Милен Миленков – видно от  приложените към докладната записка 

писмени документи са налице следните обстоятелства от  фактическа 

страна .Влязло в сила решение на ОбС Брезник  е сключен Договор за 

възлагане добив на дървесина и продажба на корен с определена от 

Вас фирма. Към настоящия момент сме изправени да приемем ново- 

възникнали обстоятелства, които към момента на приетото от 

предишната сесия Решение не са били известни , а налице значително 

завишаване на приспаднато количество паднала дървесина и 

действителното такова установено на място при маркиране. Налице е 

също така и друг факт, актуализирана ппродажна цена на 

пространствен кубик.Във връзка с установеното по-горе общинска 

администра;ия влезе в контакт със страната по сключения договор и 

след направените преговори, последната прие предложението за 

прекратяване на договора, сключването на нов с актуализиране на 

количество и актуализирана цена. За яснота на аудиторията искам да 

поясня,„е макар и сключен и действащ към дата Договор, последния 
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не е произвел права и задължения към коя да е от страните по него 

тъй като дейностите  предвидени в него не са извършвани. Затова и 

нашето предложение е прекратяване на същият и сключване на нов 

такъв при същите условия, но вече с новите  количества дървесина и 

нова цена, които обаче  подчертавам трябва да бъдат утвърдени от 

Вас,колективен орган  принципал на общинската собственост. Смятам, 

че така предложенията проект за решение е не само правилен и 

законосъобразен, не и целесъобразен 

-Венета Петрова В договора  е записано фирмата да добие 118 

пл.куб.м. дървесина , след  маркиране на паднала  дървесина  се 

установява, че количеството е по-голямо – 277 пл.куб.м., цената е 

увеличена.  Съгласно сключения договор купувачът  най-късно до 14 

дни е длъжен да се яви да получи позволителното за сеч.; С решение 

не може да се прекрати сключен договор. Договора е действащ и по 

него нищо не е направено. 

 Иван Тинков :уважаеми колеги! Предвид създалата се ситуация и 

видно от дебатите, че част от колегите ги притеснява факта за отмяна 

на Решение № 30524.06.2021г., поради това че е легитимно и 

законосъобразно, Ви предлагам следното предложение, а именно , да 

отпадне като Първа точка от проекторешението, отмяната на Решение 

305 от 24.06.2021г.по Протокол № 8 от проведено заседание на Об С-

Брезник и същото да остане в сила,поради липса на необходимост от 

отмяната му,тъй като не налице колизия, с така предложеното 

проекторешение видно то докладната и съответно последващите точки 

да бъдат преномеровани както следва 2- ра , 1-ва и така до 5-та 

вместо 6-та, както е предложено по проекторешението видно от 

докладната записка! 

Ваньо Добринов- да , това може да се приеме като разумен изход от 

положението. 

Милен Миленков: Господин председател, предлагам да се допълни във 

връзка с направеното от Вас предложение за отпадане на точка първа 

по докладната от така предоставеното Ви проекторешение, следното 

допълнение: 

-Към точка Втора да се добави, ,,…след получаване на писмено 

съгласие от насрещната страна по договора“. 

Подлага се на гласуване направеното от юрист консулта Миленов 

предложение.Същото е прието за добавяне към новата точка 2-ра! 

Поименно гласуване.Председателя на Об С-Брезник зачита имената на 

общинските съветници. 

-С дванадесет гласа ,,ЗА“,  

 

Общински съвет Брезник прие следното 

 

 



11 

 

 

РЕШЕНИЕ № 330: 

   

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1, т. 1 и  

чл.71, ал.1 т.4 във връзка с чл.71, ал.2, т.3, във връзка с чл.71,ал.1, т.1  

и на основание чл.3а, ал.1, т.2 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. Дава съгласието си Община Брезник да прекрати Договор за добив  

и продажба на стояща дървесина на корен за Обект село Брусник 

№100/27.07.2021г. с  фирма „МИРЛЕС“ ЕООД , ЕИК 205865483 . 

             

 II. Дава съгласието си Община Брезник директно да  сключи  Договор за 

добив на дървесина/без провеждане на процедура/  за повредената 

иглолистна дървесина поради снеголом/снеговал  в Обект село Брусник, 

отдел/подотдел 45-т, имот №86639.38.2 с  фирма „МИРЛЕС“ ЕООД , ЕИК 

205865483, със седалище и адрес на управление: гр.Брезник, ул.“Владо 

Радославов“ №46, чрез  Мирослав Иванов за 277 пл.куб.м. Цената на 

добив за 1 пл.куб.м.-26лв./среднопретеглена обезличена цена за 

добив/, след получаване на писмено съгласие от насрещната страна по 

договора. 

               

  III. Дава съгласието си Община Брезник директно да  сключи  Договор 

за продажба  на дървесина на склад/без провеждане на процедура/  за 

повредената иглолистна дървесина поради снеголом/снеговал в Обект 

село Брусник, отдел/подотдел 45-т, имот №86639.38.2 с  фирма 

„МИРЛЕС“ ЕООД , ЕИК 205865483, със седалище и адрес на управление: 

гр.Брезник, ул.“Владо Радославов“ №46, чрез  управител Мирослав 

Иванов за 277 пл.куб.м. на цени както следва: 

Категории 

дървесин
а   и 

сортимент
и 

Дървес

ен вид 

Количество-

пл. куб.м 

Единична 

цена/лв. 

Обща 

стойност
/лв. 

Обща 

стойност 
с ДДС/лв 
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  Отдел и 
подотдел 

45-т 
 

   

     ЕДРА      

 бб 118 80.00 9 440.00 11 
328.00 

 чб 2 80.00 160.00 192.00 

   
СРЕДНА 

     

 бб 76 46.00 3 496.00 4 195.20 

 чб 0 46.00 0 0 

   

ДРЕБНА 

     

 бб 2 45.00 90.00 108.00 

 чб 0 45.00 0 0 

дърва      

 бб 79 45.00 3 555.00 4 266.00 

 чб 0 45.00 0 0 

ВСИЧКО: - 277 - 16 741.0

0 

20 089.2

0 

 

 IV. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 

              V. Допуска предварително предварително изпълнение на 

Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 
 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  / М.Христова /      /Иван Тинков/ 
 


