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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 
 

  Днес 21.08.2018г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС - Брезник  се провежда   

заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол 

върху дейността на дружествата с общинско участие  към ОбС. 

 
Присъстват: Иван Тинков, Ивелина Крумова, Борислав Стоянов, Десислава Стоилова, Ваньо 

Добринов и Янка Хранова, както и Виолета Младенова – председател на ОбС 

 

Отсъства Росен Огнянов  

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет на общината, Милен 

Миленков – юрисконсулт, Милва Огнянова – гл.счетоводител, Оля Малинова – директор на 

дирекция ОСПО, Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство, Бойко Седевчов - 

специалист ТСУ.  

 

 

Предложен е следния  

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. 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 

2. Докладна записка относно промяна на индикативния разчет за средствата за сметките от ЕС 

за 2018г 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 
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9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. Други 

Виолета Младенова – председател на ОбС – уведомява за допълнително постъпили докладни 

записки както следва: 

1. 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 

2. 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/  

3. Докладна записка относно План за действие на общински концесии на Община Брезник за 

периода 2018-2020г 

4. 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 

5. Заповед на областен управител, относно върнато за ново разглеждане на решение № на ОбС 

заедно с докладна записка от Йорданка Ушашка – председател на социална комисия 

Виолета Младенова напуска заседанието 

Поради отсъствието на председателя на комисията заседанието се председателства от Иван Тинков 

По дневния ред: 

Иван Тинков – предлагам да гласуваме предложения дневен ред, заедно с допълненията които 

бяха представени 

С 6 гласа „за“ дневния ред е приет с допълнително постъпилите материали 

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 

Милва Огнянова – гл.счетоводител – изпълнението на прихода върви спрямо плана. Разходите на 

полугодието са в размер на 37%. Всичко е изписано в обяснителната записка 

 Гласува се докладната да бъде допусната до сесията на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 
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ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на индикативния разчет за средствата 

за сметките от ЕС за 2018г 

Милва Огнянова – гл.счетоводител -  този индикативен разчет задължително фигурира в 

решението за приемане на бюджета. През юни подписахме нов договор „Проект работа по 

оперативна програма“ трябва да се включи в разчета – приложение 7 

 Гласува се допускане до заседание на сесията докладната записка 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ТРЕТА 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 

Оля Малинова –  директор на дирекция ОСПО - С ваше решение е одобрен проект на ПУП за 

учредяване трасе и сервитут за електропровод. Направена е оценка от лицензиран изпълнител. 

Предлагам да бъде учредено право за прокарване на сервитута. 

 Гласува се допускане на докладната  до сесията на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ЧЕТВЪРТА 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 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство - тези два имота са се освободили от 

животновъди, които не са подали заявления. Сега ги отдаваме за една година. Когато се подадат 

заявления могат да се отдават и за пет години. 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ПЕТА 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 

Иван Тинков – точките от 5 до 11 са идентични, за предоставяне на земеделски земи. Предлагам да 

гласуваме анблок. Ако някой има нещо по конкретна точка да обсъдим наведнъж 

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство -  подадени са искания.  Има 

необходимите документи 

 Гласува се допускане на точките от 5 до 11 до предстоящата сесия 

 С 6 гласа „за“ се допускат 

ШЕСТА 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 

 

С 6 гласа „за“ се допуска 
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СЕДМА 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 

С 6 гласа „за“ се допуска 

ОСМА 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 

С 6 гласа „за“ се допуска 

ДЕВЕТА 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 

С 6 гласа „за“ се допуска 

ДЕСЕТА 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 

С 6 гласа „за“ се допуска 

ЕДИНАДЕСЕТА 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 

С 6 гласа „за“ се допуска 

ДВАНАДЕСЕТА 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 

Иван Тинков – знаем, че пътя не е общински, но трябва да реагираме,  да подадем сигнал и да 

настояваме да се направи нещо по въпроса. 

 Гласува се допускането на докладната до сесията на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ТРИНАДЕСЕТА 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/  

Иванка Михайлова – специалист селско и горско стопанство - Общината има одобрен годишен 

план. С тази докладна предлагаме възлагане на добиване на такава дървесина. Общината няма 

възможност сама да добива дървесина. Да се проведе процедура за възлагане на добиване и след 

това да се продаде на местното население. Обектите са три. Упомената е кубатурата, стойността. 

Участниците се класират по най-ниско предложената цена. Указано е как да се разпредели 

добитата дървесина 

Десислава Стоилова – Т.е.фирмата ще продава дървесината 

Иванка Михайлова – Не, ще има определен склад за приемане на дървесината и общината ще го 

продава на гражданите. 



5 

 

Десислава Стоилова – Кога ще се създаде общинското предприятие 

Иван Бъчваров – зам.кмет – не е толкова лесно да се създаде предприятието. 

 Гласува се допускане на докладната до заседание на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно План за действие на общински 

концесии на Община Брезник за периода 2018-2020г 

Оля Малинова – директор на дирекция ОСПО – От 01.01.2018г има нов закон за концесиите. Име 

национална стратегия за концесиите. До 20.09. всеки ОбС трябва да приеме План за развитие на 

концесиите. Ако нямаме такъв план следващата година нямаме право да сключваме договор за  

концесия. Имаме намерение да отдадем на концесия градските тоалетни. Плана е отворен и може 

да се допълва. Указанията дойдоха преди няколко дни и са много оскъдни. 

Десислава Стоилова – какво се случва с язовирите 

Оля Малинова – все още няма яснота. Направихме опит да се свържем с министерството, те 

самите не са на ясно. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 

 

ПЕТНАДЕСЕТА 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 

Иванка Михайлова – това е територия за която имахме сключен договор. Не я добиха. Има 

изсъхнала дървесина. Днес се яви нов кандидат. Написахме докладната. Има цена на плътен 

кубик. 

Ваньо Добринов – имаше ли търг 

Иванка Михайлова – имаше процедура. Имаше спечелила фирма. Сключи се договор. Договора 

изтече и дървесината не е добита. Няколко фирми ходиха на оглед. Сега се появи тази фирма. 

Десислава Стоилова – някакви неустойки по договора 

Иван Бъчваров – гаранцията се задържа. 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 6 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се допускане на докладната до сесия на ОбС 

 С 6 гласа „за“ се допуска 
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ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Заповед на областен управител, относно върнато за ново 

разглеждане на решение № на ОбС заедно с докладна записка от Йорданка Ушашка – 

председател на социална комисия 

Иван Тинков – пред нас е заповедта на областния управител. На това основание има изготвена 

докладна от Йорданка Ушашка- председател на социалната комисия. 

 Гласува се допускане на докладната до дневния ред на сесията 

 С 4 гласа „за“  и 2 против /Ваньо Добринов и Десислава Стоилова / докладната се допуска 

до сесията  

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито 

 

     ЧЛЕНОВЕ КОМИСИЯ: 

     1……………………………/Иван Тинков/ 

     2……………………………../Ивелина Крумова/ 

     3……………………………./Десислава Стоилова/ 

     4……………………………./Ваньо Добринов/ 

     5……………………………./Борислав Стоянов/ 

     6……………………………./Янка Хранова/ 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

  /Л.Любомирова/ 

       

 


