
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Б Р Е З Н И К  

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

П Р О Т О К О Л 
№ 11 

Гр. Брезник, 23.08.2018г 
 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно информация за касовото 
изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на 

сметките за чужди средства към 30.06.2018г на Община Брезник 
Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №677 
 

На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, чл.40, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник приема отчета за касовото 

изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на 
сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.на Община Брезник. 

 
ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на индикативния 

разчет за средствата за сметките от ЕС за 2018г 
Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №678 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.144, ал.4 от Закона за 
публичните финанси, чл.56, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три 

години, за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Брезник , Общинският съвет гр.Брезник приема актуализиран 

индикативен годишен разчет в размер на 296 240 лв.  за сметките за средства 
от ЕС – съгласно Приложение №. 7. 

 
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на Средно училище 

"Васил Левски" град Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 
2018/2019г 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №679 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 4 от 

Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ за приемане 
на Списък на защитените училища в Република България 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, Общинският съвет Брезник: 



1. Предлага на Министерството на образованието и науката да бъде 

включено Средно училище „Васил Левски” гр. Брезник в Списъка на 

защитените училища за учебната 2018/2019 г. 
2. Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т. 1 от 

настоящото решение да внесе Мотивирано предложение в Министерството на 
образованието и науката за включване на Средно училище „Васил Левски” 

гр. Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 г. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на част от 
Детска градина "Брезица" с. Ноевци в списъка  на защитените детски 

градини и училища за учебната 2018/2019г 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  №680 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ за приемане на Списък 
на защитените училища в Република България 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, Общинският съвет Брезник: 

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

защитените детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019 г. 
2. Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т. 1 от 

настоящото решение да внесе Мотивирано предложение до Министерството 
на образованието и науката за включване на Част от Детска градина 

„Брезица“ с адрес с. Ноевци в Списъка на защитените детски градини и 
защитени училища за учебната 2018/2019 г. 

 
ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на част от Детска 

градина "Брезица" с. Ноевци в списъка  на средищните  детски градини и 
училища за учебната 2018/2019г 

С 13 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е   №681 

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, Общинският съвет Брезник: 
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде 

включена част от Детска градина „Брезица“, с адрес с. Ноевци в Списъка на 
средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 г. 

2. Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т. 1 от 
настоящото решение да внесе мотивирано Предложение до Министерството 

на образованието и науката за включване на част от Детска градина 
„Брезица“, с адрес с. Ноевци в Списъка на средищните детски градини и 

училища за учебната 2018/2019 г. 

 
 



ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен 

размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и 

сервитутна зона върху имоти, общинска собственост в землището на с.Завала 
Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е  №682 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.193 от ЗУТ  

Общинският съвет гр. Брезник:  
1. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване – сервитут на 

ел.кабел 20 КV през ПИ №№021032, 021033, 021051, 021063, 021002, 
000024, 000029, 102076, 000026 и 010027, по КВС на с. Завала, външно 

електрозахранване на Овцеферма със складове за фуражи, фуражна кухня, 
обслужващи сгради и съоръжения, находящ се в ПИ № 010027, по ПУП-ПЗ , 

собственост на „МЕГАСТРОЙ“ ООД. Захранването ще се осъществи 
посредством кабелна линия 20 КV от съществуващ ж.р.стълб на / в 

непосредствена близост до трафопост „Завала“/ на съществуваща въздушна 

линия 20 КV  „Рейна“, върви в нормативно определения и съществуващ 
сервитут на въздушна линия 20 KV към трафопост „Завала“, заобикаля 

трафопоста от южната му страна, отново в нормативно определеният му 
сервитут и в сервитута на ВЛ НН се насочва към урбанизираната територия на 

с. Завала.Трасето на новата КЛ 20 КVот своето начало до достигането си на 
урбанизираната територия на с. Завала следва изцяло сервитутите на 

съществуващите енергиини обекти. След урбанизираната територия на с. 
Завала за достигане на поземления имот в който се намира овцефермата , 

трасето преминава през полски път ПИ № 000029 с дължина на трасето  
406.50 м и възникнала сервитутна зона -1216,00 кв.м.  и през полски път ПИ 

000026 с дължина на трасето 4.32 м. и възникнала сервитутна зона -17.00 
кв.м. до крайната си точка в ПИ № 010027. Засегнатите от сервитутната зона  

на новата КЛ са ПИ полски пътища, публична общинска собственост/.  
2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 1734.19 

лв. 

3. Направената експертна оценка от лицензиран оценител на стойност 
от 290.00 лв. да бъде заплатена от „МЕГАСТРОЙ“ ООД. 

4. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни 
действия по сключване на договора. 

 
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година 
2018/2019г на свободни имоти - пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на 

чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ 
Поименно гласуване. 

С 13 гласа „за” ОбС взе 
Р Е Ш Е Н И Е   №683 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.  37и, ал. 13 
от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник дава съгласие  за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване, като: 

I. Определя следните имоти за отдаване под наем за срок от 1 /една/ 
стопанска година /2018/2019 год./ на свободни имоти – пасища, мери и 

ливади от ОПФ по реда чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, в който да се допускат до 



участие само собственици от Община Брезник на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ: 

1.Село Ноевци: 

№ 

по 
ред 

Имот № Начин на 

ползване 

Категори

я 

Местност Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1. 079011 ливада девета 
Корачка 

падина 
32.826 288.87 

 

2. Село Брезнишки извор: 

№

№

по 
ре

д 

Имот № Начин на 

ползване 

Категор

ия 

Местност Площ 

дка 

Цена 

лв. 

1 000078 Пасище, 

мера 

Девета Песък 18.334 154.01 

 

ІІ. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване . Начална 
тръжна цена- цената, определена с Решение № 696/26.02.2015г. на 

Общински съвет. 
ІІІ. Определя комисия в състав: 

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет; 
и членове: 1. Милен Георгиев Миленков  – гл. юрисконсулт; 

2. Оля Малинова Стоянова  - директор на дирекция ОСПО и ХД; 
3. Иван Димитров Ставрев      - общински съветник; 

4. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско 
стопанство” 

5. Кметовете и км.наместници за съответните землища. 

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция 
АПНО и ФСД и Иван Методиев Тинков – общински съветник. 

 V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по 
отдаване под наем и сключване на договор.  

 
ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището на с.Гърло, Община Брезник , с цел 
възстановяването й на наследниците на Никола Йотов Марков 

Поименно гласуване. 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №684 
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. №5800-156/19.07.2018г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 

реални граници в землището на с. Гърло, община Брезник, собственост на 
Никола Йотов Марков: 

- Имот с №021028 с площ от 0.942 дка, представляващ нива, пета 
категория в местност „Клисура/Под Вада", образуван от имот с № 021024, 

общинска собственост. 



2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 

 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 
земя от ОПФ в землището на с.Гърло, Община Брезник, с цел 

възстановяването й на наследниците на Зара Станков Петров 
Поименно гласуване 

С 13 гласа „за” 
Р Е Ш Е Н И Е   №685 

 
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. 5800-160/25.07.2018г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

    
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 

реални граници в землището на  с. Гърло, община Брезник, собственост на 

Зара Станков Петров: 
- Имот с №021030 с площ от 0.884 дка, представляващ нива, пета 

категория в местност „Поята/Под Вада", образуван от имот с № 021024, 
общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-
щите съгласно Закона действия. 

 
ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска 

земя от ОПФ в землището нас.Гигинци, Община Брезник , с цел 
възстановяването й на наследниците на Крум Миланов Цветков 

Поименно гласуване 
С 13 гласа „за” 

Р Е Ш Е Н И Е   №686 
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. №5800-163/01.08.2018г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 

реални граници в землището на  с. Гигинци, община Брезник, собственост на 
Крум Миланов Цветков: 

–Имот с №044100 с площ от 0.973 дка, представляващ нива, шеста 

категория в местност „Веиница/Студ.Клад.", образуван от имот с № 044093, 

общинска собственост. 
–Имот с №021038 с площ от 1.314 дка, представляващ ливада, шеста 

категория, местност „Река/Влакинци", образуван от имот с № 021035, 
общинска собственост. 

–Имот с №143026 с площ от 0.857 дка, представляващ нива,шеста 

категория в местност „Карагуец/Дробеж", образуван от имот с № 143010, 

общинска собственост. 
–Имот с №067016 с площ от 0,946 дка, представляващ нива, девета 

категория в местност „Мечи Рид", образуван от имот с № 067009, общинска 

собственост. 



–Имот с №044099 с площ от 0.721 дка, представляващ нива, щеста 

категория в местност „Ливаге/Адамец", образуван от имот с № 044096, 

общинска собственост. 
–Имот с №002055 с площ от 2.355 дка, представляващ ливада,девета 

категория  в местност „Брод/Ракитов Дол", образуван от имот с № 002048, 
общинска собственост. 

–Имот с №035040 с площ от 0.846 дка, представляващ нива, девета 

категория  в местност „Краище", образуван от имот № 035008, общинска 

собственост. 
–Имот с №002056 с площ от 1.852 дка, представляващ ливада, девета 

категория  в местност „Митр.Дол/Ракит.Дол", образуван от имот № 002048, 
общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-
щите съгласно Закона действия. 

 
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 

земеделска земя от ОПФ в землището на гр. Брезник, с цел възстановяването 
й на наследниците на Лефтерка, Марийка, Борис М.Дойчинови 

Поименно гласуване 
С 13 гласа „за” 

Р Е Ш Е Н И Е   №687 
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. №5800-157/19.07.2018г.от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 

реални граници в землището на  гр. Брезник, община Брезник, собственост 
на Лефтерка, Марийка, Борис М. Дойчинови: 

–Имот с №06286.8.7 с площ от 4.301 дка, представляващ нива в местност 

„Под Гребен", образуван от имот с № 06286.8.7, общинска собственост. 
–Имот с №06286.31.15 с площ от 5.801 дка, представляващ нива, 

местност „Байчин Кръст", образуван от имот с № 06286.31.15, общинска 
собственост. 

–Имот с №06286.41.39 с площ от 4.798 дка, представляващ нива, в 

местност „Средорек", образуван от имот с № 06286.41.39, общинска 

собственост. 
–Имот с №06286.41.44 с площ от 3.197дка, представляващ нива в 

местност „Средорек", образуван от имот с № 06286.41.44, общинска 
собственост. 

–Имот с №06286.49.81 с площ от 6.884 дка, представляващ нива, в 

местност „Стари Яз", образуван от имот с № 06286.49.19, общинска 

собственост. 
–Имот с №06286.69.17 с площ от 7.002 дка, представляващ нива, в 

местност „Локва", образуван от имот с № 06286.69.17, общинска собственост. 
–Имот с №06286.69.64 с площ от 7.496 дка, представляващ нива, в 

местност „Локва", образуван от имот с № 06286.69.64, общинска собственост. 
–Имот с №06286.70.2 с площ от 8.315 дка, представляващ нива, в 

местност „Локва", образуван от имот № 06286.70.2, общинска собственост. 



2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 

 
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица, Община Брезник, с цел 

възстановяването й на наследниците на Никола Денков Кузманов 
Поименно гласуване 

С 13 гласа „за” 
Р Е Ш Е Н И Е   №688 

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. №5800-154/09.07.2018г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 
реални граници в землището на  с. Сопица, община Брезник, собственост на 

Никола Денков Кузманов: 
–Имот с №043051 с площ от 1,059 дка, представляващ нива, осма  

категория в местност „Селото", образуван от имот с № 043029, общинска 

собственост. 
–Имот с №038030 с площ от 2,043дка, представляващ нива, девета 

категория в местност „Поятище", образуван от имот с № 038028, общинска 
собственост. 

–Имот с №042008 с площ от 3,227 дка, представляващ нива, девета  

категория в местност „Глог/Рада Бара", образуван от имот с № 042002, 

общинска собственост. 
–Имот с №042009 с площ от 3,046 дка, представляващ нива, пета  

категория в местност „Глог/РадаБара", образуван от имот с № 042002, 
общинска собственост. 

–Имот с №037059 с площ от 3,487 дка, представляващ нива, шеста  

категория в местност „Чаговец/Зад глог", образуван от имот с № 037002, 

общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-
щите съгласно Закона действия. 

 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с. Горни Романци, Община Брезник, 

с цел възстановяването й на наследниците на Васил Георгиев Пайчев 
Поименно гласуване 

С 13 гласа „за” 
Р Е Ш Е Н И Е   №689 

 
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. №5800-164/02.08.2018г. от ОСЗ гр. 
Брезник, Общинският съвет Брезник: 

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 
реални граници в землището на  с. Горни Романци, община Брезник, 

собственост на Васил Георгиев Пайчев: 



 

-Имот с №036098 с площ от 4.319 дка, представляващ нива, девета 

категория в местност „Бостан/Търсие", образуван от имот с № 036090, 
общинска собственост. 

-Имот с №027038 с площ от 1.030 дка, представляващ пасище, мера, 
девета категория в местност „Под Гробища/Кръст", образуван от имот с № 

027033, общинска собственост. 
-Имот с №025041с площ от 2.285 дка, представляващ нива, девета 

категория в местност „Кръст/Бърдарци", образуван от имот с № 025036, 
общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-
щите съгласно Закона действия. 

 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на 
земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, Община Брезник, с цел 

възстановяването й на наследниците на  Ефросимка Крумова Алексиева 

Поименно гласуване 
С 13 гласа „за” 

Р Е Ш Е Н И Е   №690 
 

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. №5800-162/01.08.2018г. от ОСЗ гр. 

Брезник, Общинският съвет Брезник: 
1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари 

реални граници в землището на  с. Конска, община Брезник, собственост на 
Ефросимка Крумова Алексиева: 

-Имот с №013145 с площ от 7.148 дка, представляващ нива, пета 
категория в местност „Поята/Чифлик", образуван от имот с № 013124, 

общинска собственост. 
-Имот с №012150 с площ от 2.107 дка, представляващ ливада, пета 

категория в местност „Шопка/Ливаге", образуван от имот с № 012114, 

общинска собственост. 
2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-

щите съгласно Закона действия. 
 

 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Йорданка Ушашка – 

председател на социална комисия във връзка със Заповед на ИД Областен 
управител относно връщане за ново обсъждане на Решение № 671 от 

Протокол №10/ 26.07.2018г. 
С 12 гласа „за” /Виолета Младенова не участва в гласуването/, ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е   №691 

 На основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя 
решение № 671 по протокол № 10 от проведено редовно заседание на ОбС 

Брезник на 26.07.2018г 

 
 



ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Йорданка Ушашка – 

председател на социална комисия във връзска със Заповед на ИД Областен 

управител относно връщане за ново обсъждане на Решение № 671 от 
Протокол №10/ 26.07.2018г. 

С 8 гласа „за” и 4 против /В.Добринов, Ив.Ставрев, Ив.Тинков, 
Д.Стоилова/ - Виолета Младенова не участва в гласуването, ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е   №692 

 
На основание чл. 26 ал. 3 т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезник, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

/мандат 2015-2019год, Общинският съвет Брезник: 
1. Приема придобитият в друго предприятие трудов стаж от 

Председателя на ОбС да се зачете изцяло за трудов стаж и  професионален 
опит по смисъла на Наредбата за структура и организация на работната 

заплата. 

2. Признава към 01.07.2018г  22г 08м и 05 дни трудов стаж и 
професионален опит на Председателя на ОбС Брезник – Виолета Младенова. 

3. Определя на Председатела на ОбС 1% допълнително трудово 
възнаграждение от основната месечна заплата за всяка година признат 

трудов стаж и професионален опит. 
4. Определя на Председателя на ОбС удължен платен годишен отпуск в 

размер на 30 дни 
 

 
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков – общински 

съветник относно състоянието на пътя от републиканската пътна мрежа PER-
8114 в участъка от с.Долна Секирна до с.Горна Секирна 

 
С 12 гласа „за” и 1 против /Виолета Младенова/ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  693 
 

На основание чл. 21 ал 1  т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник 
реши да се сезира Областно пътно управление – Перник при АПИ за вземане 

на адекватни мерки за стойностен ремонт на: 
- Участък от пътя от републиканската мрежа PER-8114 между селата 

Долна Секирна и Горна секирна 
- Пътно платно в участъка до бившия Завод за феродови изделия 

Брезник на второкласен републикански път ІІ-63. 
 

 
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на добив 

на дървесина от горските територии, общинска собственост, на основание чл. 
12 ал. 1, във връзка с чл. 10 ал. 1 т. 1 и чл. 15 ал. 3 и 4 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 13 гласа „за” ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  694 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 12, ал. 1, 
във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 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 проведе процедура по възлагане на 

добив на дървесина в обекти на територията на Община Брезник чрез 
провеждане на таен търг, както следва: 

 
1. ОБЕКТ №139; 

1.1. Предмет, място за извършване на дейността, количество, начална 
цена и гаранция за участие: 

1.1.1. Възлагане на добива на дървесина (сеч, разкройване на 

сортименти, извоз до временен склад и рампиране) в Обект село Душинци, 
подотдел 139-л, землище на с. Душинци, общ. Брезник. 

1.1.2. Прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и 
дървесни видове:  

 

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  бук 142 35,00 4970.00 

Дърва за огрев Габър 29 35,00 1015.00 

Дърва за огрев дъб 1 35,00 35.00 

Дърва за огрев Клен 4 35,00 140.00 

Дърва за огрев Мъждрян 5 35,00 175.00 

Дърва за огрев липа 1 35,00 35.00 

ОБЩО  182  6370.00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) 318.50 

 
1.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, 

от които 12 месеца за сеч и извоз на дървесина.  
 

2. ОБЕКТ № 40 
2.1. Предмет, място за извършване на дейността, количество, начална 

цена и гаранция за участие: 

2.1.1. Възлагане на добива на дървесина (сеч, разкройване на 
сортименти, извоз до временен склад и рампиране) в Обект № 40, подотдел 

40-з; 40–и, землище на с. Завала, общ. Брезник. 
2.1.2. Прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и 

дървесни видове:  
 

Категории дървесина 
и сортименти 

Дървесен 
вид 

Количество, 
пл. куб. м 

Ед. цена, 

лв. без 
ДДС за пл. 

Обща стойност, 
лева без ДДС 



куб. м 

Дърва за огрев /40-з; бук 152 35,00 5320.00 

Дърва за огрев /40–и, бук 142 35,00 4970.00 

ОБЩО  294  10290.00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) 514.50 

 
2.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, 

от които 12 месеца за сеч и извоз на дървесина.  
 

3. ОБЕКТ № 43 
3.1. Предмет, място за извършване на дейността, количество, начална 

цена и гаранция за участие: 

3.1.1. Възлагане на добива на дървесина (сеч, разкройване на 
сортименти, извоз до временен склад и рампиране) в Обект № 43, 

подотдели: 43-м;43-н; 43-р; 43-р;43-с, землище на с. Завала, общ. Брезник. 
3.1.2. Прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и 

дървесни видове:  
 

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 /43-п бук 25 35,00 875.00 

Дърва за огрев/43-р бук 26 35,00 910.00 

Дърва за огрев/43-с бук 42 35,00 1470.00 

Дърва за огрев/43-м Габър 15 35,00 525.00 

Дърва за огрев/43-н Габър 10 35,00 350.00 

Дърва за огрев/43-п Габър 34 35,00 1190.00 

Дърва за огрев/43-р Габър  69 35,00 2415.00 

Дърва за огрев/43-с Габър 9 35,00 315.00 

Дърва за огрев/43-п дъб 4 35,00 140.00 

Дърва за огрев/43-п Клен 4 35,00 140.00 

Дърва за огрев/43-р Клен 8 35,00 280.00 

ОБЩО  246  8610.00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) 430.50 

 
3.2. Срок за изпълнение: 12месеца, считано от сключване на договора, 

от които 12 месеца за сеч и извоз на дървесина.  
         

II. Определя критерий за класиране на кандидатите, участници в търга - 
„Най-ниска предложена цена“; 

              

      III. Определя критерий за кандидатстване на кандидатите за 
подаване на оферти- за един или два обекта. 

      IV. Определя комисия в състав: 
Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет; 

и членове:1. Милен Георгиев Миленков  – гл. юрисконсулт; 
 



2. Оля Малинова Стоянова  - директор на дирекция ОСПО и ХД; 

3. Иван Методиев Тинков     - общински съветник 

4. Иванка Василева Михайлова- гл.специалист „Земеделие и гори” 
5. Кмет и кметски наместници по села. 

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова - директор на дирекция 
АПНО и Ивелина Веселинова Крумова – общински съветник;  

 
V. Определя разпределянето на добитата дървесината да бъде 

извършено, съгласно списъци, изготвени от кметовете по населени места, със 
вписани три имена по подадено заявление, с постоянен адрес в Община 

Брезник. Количеството за отоплителен сезон на домакинство е до 10 
пространствени кубични метра. 

VI. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата 
възлагане на добив на дървесина и сключване на договор със спечелилия 

търга.  
 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно План за действие на 
общински концесии на Община Брезник за периода 2018-2020г 

Поименно гласуване. 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е   №695 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45 от Закона 

за концесиите Общинският съвет Брезник  приема План за действие на 
общинските концесии на Община Брезник за периода 2018-2020 г.  

 
 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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 
Поименно гласуване.  

С 13 гласа „за” ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №696 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 
1 и чл.71, ал.1 т.4 във връзка с чл.71, ал.2, т.3 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 възложи добиване и продажба на 

дървесина/без провеждане на процедура/ на „ЕМОНА 2013” ЕООД с 
управител Стойо Стойнев Гергинов, със седалище и адрес на управление- 

гр.Земен на нападнатата дървесина от корояди в имоти, общинска 

собственост в отдел/подотдел 139-в, имот №012001 в землището на с. 
Душинци срещу възнаграждение. Общото количество дървесина е: 1138 

куб.м.-лежаща дървесина. 



II. Определя цени: 15.00лв на пл. куб.м.дървесина или 31.00лв на тон, 

облагаеми с ДДС. 

III. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор с фирма „ЕМОНА 
2013” ЕООД . 

 
 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка по молба на Димитър Иванов 
Михайлов за отпускане на еднократна финансова помощ 

Поименно гласуване 
С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №697 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет 
Брезник: 

1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лв.  на Димитър Иванов Михайлов от 
бюджета на ОбС 

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши нобходимата 
процедура.  

 
 

 
ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  / Л.Любомирова /      /Виолета 
Младенова/ 

 


