
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

П Р О Т О К О Л 

№ 10 
гр.Брезник,20.08.2021 г. 

 
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. 

 
Поименно гласуване 

С 13 гласа“за“ ОбС взе 
 

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 ѝ. 

2.Средствата да бъдат взети от § 42-14 – Обезщетение и помощи по решение 
на ОбС. 

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 

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

Симеонова, поради деклариран конфликт на интереси/, Общински съвет Брезник 
прие следното  

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. 



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

Симеонова, поради деклариран конфликт на интереси/, Общински съвет Брезник 
прие следното  

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) 
 

Поименно гласуване.  
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

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 

асортименти 

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 

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. 
V. 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  
 

Поименно гласуване.  
С 12 гласа „за“ ОбС взе 

 
    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-Брезник и прекратявене 

на Договор за добив и продажба на дървесина на дървесина №100/27.07.2021 т. 
 

Поименно гласуване 

С дванадесет гласа ,,ЗА“,  
 

Общински съвет Брезник прие следното 
 

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 
дървесина и 

сортименти 

Дървес
ен вид 

Количество-
пл. куб.м 

Единична 
цена/лв. 

Обща 
стойност/

лв. 

Обща 
стойност с 

ДДС/лв 

  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 - 16 741.00 20 089.20 

 



 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. 

 
 

 
 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/М.Христова/      /Иван Тинков/  

 


