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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 
№ 4 

Гр. Брезник, 12.04.2022г 
 

 
 Днес 12.04.2022г от 11,30 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Брезник се провежда извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват:  Иван Тинков, Борислав Стоянов, Веселин Крумов, Богиня Рабакова, 

Росен Огнянов, Янка Хранова, Лина Симеонова, Добринка Дойчева. 

Отсъстват: Веска Стоянова, Мариола Попова, Катя Йорданова, Венета Петрова, Ваньо 

Добринов 

От общинската администрация присъстват: Мария Добревска  - зам.кмет, Милен 

Миленков – юрисконсулт 

Предложен е следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Докладна записка относно спиране/преустановяване/ предмета на дейност на  

"Брезник фарм" ЕООД град Брезник и прекратяване процедурата по обявения 

конкурс за избор на управител на дружеството 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. Присъстват осем членове 

на ОбС. Имаме необходимия кворум за вземане на решение. 

По дневния ред: 

Иван Тинков – Докладната записка е пред вас. Запознати сте с въпроса. 

 Гласува се дневния ред. 

 С 8 гласа „за“ е приет 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно спиране/преустановяване/ 

предмета на дейност на  "Брезник фарм" ЕООД град Брезник и прекратяване 

процедурата по обявения конкурс за избор на управител на дружеството 

Милен Миленков –юрисконсулт – Знаете, че от дата 01.04. поради липса на магистър 
фармацефт аптеката не може да функционира като такава. Има обаче редица 

фактори. Задължения по закона за счетоводството. Регистрация по ДДС. Налични 
лекарства. Необходимо е да се вземе решение, че давате съгласие за спиране 

предмета на дейност за срок от два месеца. Управителя като представител на 
дружеството ще бъде освободен от отговорност с ваше решение. ОбС трябва да 
задължи управителя към датата за преустановяване дейността да предостави 

информация за финансовото състояние. Да направи опис на активите и 
стоките,намиращи се в аптеката. Те струват пари и са собственост на общината. 

Трябва да се подаде и годишната декларация за 2021г. Предлагам да дадем 
предварителна сила за изпълнение на решението, защото датата е 01.04., през това 
време счетоводителя, който все още е на работа да оформи всички документи. 
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Иван Тинков – Всичко което говорим е солидаризирано с управителя и счетоводителя 

на аптеката. 

Милен Миленков – да добавим и т 9 от ЗМСМА към основанията 

Росен Огнянов – Варианта с дрогерията отпада ли? 

Иван Тинков – на последната работна среща стана ясно, че персонала няма желание 

да работи като дрогерия. 

Росен Огнянов – какво се случва с персонала в момента? 

Милен Миленков – в едномесечно предизвестие са, ако не намерят работа в срок от 

един месец имат право на една заплата и следва това регистрация в Бюро по труда. 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 8 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се предложения в докладната проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 430 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20 т. 14 и чл. 

32 ал. 4 от наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско 

имущество за упражняване  на правата на собственост на Община Брезник в тях, 

Общинският съвет Брезник: 

1. Дава съгласието си за спиране, преустановяване предмета на дейност на 

„Брезник фарм“ ЕООД град Брезник за срок от два месеца, считано от дата 

01.04.2022г, като не освобождава от отговорност управителя на дружеството и 

задължава същия да подаде необходимите документи за отразяване на горното 

обстоятелство. 

2. Задължава управителя на „Брезник фарм“ ЕООД град Брезник да предостави 

информация за състоянието и дейността на общинското дружество към дата 

31.03.2022г, както и инвентаризационен опис за наличните активи и стоки към 

горната дата. 

3. Управителят да организира годишното счетоводно приключване, включващо 

годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация за 2021г. След 

приемане на отчета от ОбС същия да се публикува в Търговския регистър. 

4. Прекратява процедурата по провеждането на конкурс с предмет: Възлагане на 

управление на „Брезник фарм“ ЕООД град Брезник, поради липса на подадени 

заявления. 

5. Дава предварителна сила за изпълнение на решението на основание чл. 60 

ал.1 от АПК. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 12,00 часа. 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


