
1 

 

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 
 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 6 
Гр.Брезник, 10.06.2020г 

 
  Днес 10.06.2020г  от 11,00ч в малкия салон на читалище 

„Просвещение“ се провежда  извънредно  заседание на ОбС Брезник. 
От всичко 13 избрани съветника присъстват 10. Отсъстват Ваньо 

Добринов , Янка Хранова и Катя Йорданова. 
 

Присъстват ръководството и експерти от  общинската администрация. 

Предложен е следния 
 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 
 

1. Докладна записка относно промяна на статут на имот от публична в 
частна общинска собственост и безвъзмездното му прехвърляне в 

собственост на министерство на земеделието, храните и горите. 
 

2. докладна записка относно промяна в поименния списък за 
капиталови разходи през 2020г 
 

3. Докладна записка относно упълномощаване на лице за процесуално 

представителство по административно дело № 244/2020г по описа 
на Административен съд Перник. 
 

4. Докладна записка относно промяна в решение № 694, протокол № 

11 от 23.08.2018г на ОбС Брезник, прието във връзка с 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/ 
 

5. Докладна записка относно освобождаване на "Брезник фарм" ЕООД 

от внасяне на дивидент в Община Брезник 
 

6. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова 
помощ на Йорданка Тодорова 

 
 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС 
По дневния ред: 
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Иван Тинков уведомява присъстващите за допълнително постъпила 
докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ 

на абитуриент. 
 

 Гласува се предложения дневен ред с добавена т. 7 за отпускане на 
финансова помощ. 

 С 10 гласа „за“ дневния ред е приет. 
 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на статут на 
имот от публична в частна общинска собственост и 

безвъзмездното му прехвърляне в собственост на министерство на 
земеделието, храните и горите. 

 

Милен Миленков – юрисконсулт на общината 
 Преди да поясня по същество правните основания, искам да 

припомня, че ОбС прие няколко решения.С последното се учредява право 
на строеж на пътя Пусто Гърло. В последното писмо на ЮЗДП се 

мотивират, че за да се вложат средства трябва имота да бъде 
безвъзмездно прехвърлен  на държавата. Първо се дава преценка за 

възможността. ЗОС има забрана за предоставяне на имоти публична 
собственост. Закона за пътищата дава възможност да се прехвърли. 

Преди това трябва да се промени статута, да се допълни Програмата за 
разпореждане с общинска собственост и след това да се прехвърли. 

Този път е заложен в инвестиционния план на предприятието, затова е 
предложено предварително изпълнение на решението. 

 
Венета Петрова – защо това предложение не беше направено при 

предишното гласуване на решението. Сега само да се допълни в 

програмата. 
 

Милен Миленков -  Видно от писмото на ЮЗДП входирано на 27.05. в 
късния следобед, сесията беше на 28. Нямаше време да се изготви 

предложението. Преди писмото на ЮЗДП беше с искане да се предостави 
безвъзмездно право на строеж. След това се е достигнало до извода, че 

трябва да се прехвърли безвъзмездно. 
 

 Към заседанието се присъединява Янка Хранова – стават 11 
съветника 

 
Иван Тинков – да гласуваме прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 
 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 126 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.3,т.1  
и чл.3, ал.2,т.3 от ППЗП, вр.чл.6, ал.1, чл.8, ал.1 и 2, чл.34, ал.4 от ЗОС, 

вр.чл.21, ал.1, т.7 чл.3, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник 
 

1.Отменя Решение  №84 по Протокол №3 от 26.03.2020 година на 
Общински съвет Брезник 

2.Обявява за частна общинска собственост следният поземлен имот 
с идентификатор 18349.6.105, находящ се в землището на село Гърло, 

община Брезник, област Перник по КК и КР одобрен със Заповед №РД-18-
327/16.05.2019 година и изменена със Заповед 18-11959 от 14.11.2019 

година на Началника на СГКК-Перник, с обща площ 1915 кв.метра, 
трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: За 

селскостопански, горски ведомствен път. 

3.Допълва на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост „Годишната програма  за управление и разпореждане с 

имотите собственост на община Брезник през 2020 година“ като в раздел 
III,  създава буква „Е“ със съдържание „Дарения“ с точка 1 /едно/ имота 

предмет на дарението. 
4.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността 

върху описаният в т.2 имот попадащ в обхвата на горски път „Пусто 
гърло“, чрез дарение на МЗХГ, ЕИК 831909905 с административен адрес: 

гр.София, бул.“Христо Ботев“ №55, представлявано от Десислава Танева-
Министър на МЗХГ. Данъчната оценка на имота е 2527.80 лева. 

5.Възлага на Кмета на община Брезник да предприеме последващи, 
предвидените от закона действия. 

6.ДАВА СЪГЛАСИЕ нанесеният в кадастралната карта поземлен 
имот, подробно описан в т.2 на Решението да бъде отразен с вид 

територия: Горска, начин на трайно ползване: „Горски път, частна 

държавна собственост на МЗХГ“. 
7.Допуска предварително изпълнение на Решението на основание 

чл.60, ал.1 от АПК. 
 

ВТОРА ТОЧКА: докладна записка относно промяна в поименния 
списък за капиталови разходи през 2020г 
 

Десислава Антонова – специалист ТСУ 

 Във връзка с неотложни дейности, а именно възстановяване помпена 

станция с. Гърло и вкарване допълнителни количества питейна вода, е 

необходимо прехвърляне на средствата. 

Проблем е питейната вода. Всеки момент може да сме на режим. Водата е 

приоритет. Предстоят сондажи в м.Азна и Режанци. 

 
Мариола Попова   – Искам да бъде разяснено т.1 увеличава разходите. От 

къде се отнема от функция Образование? 
 

Десислава Антонова – това беше заложено по проект Красива България. 

Проекта не е одобрен и средствата, определени за съфинансиране ще се 
използват сега. 
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Иван Бъчваров – зам.кмет – ОбС беше гласувал средства за 
съфинансиране по проект Красива България за преоборудване  парното 

котле в училището на газ. Проекта не е одобрен и сега освобождаваме 
средствата. Не се отнемат други средства. 

 
 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 
 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 
съветниците. 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 127 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона 

за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява 
промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2020 г. 

съгласно приложение №1. 
 

Промяната засяга обекти на стойност 6 901 542 лв. 
Промяната не засяга останалите обекти в списъка. 

Компенсирана промяна по бюджета за 2020 г. на Община Брезник, 
както следва: 

 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 
1.Увеличава разходи с 49 190 лв. по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи, както следва: 

1.1. Функция „Социалното осигуряване, подпомагане и 
грижи“ 

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ 
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 

 5 000 лв. 
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 5 000 лв. 

1.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда“ 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“  

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ 
 28 800 

лв. 
„Обекти“ 28 800 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 

 15 000 
лв. 

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения“ 12 000 лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“   3 000 лв. 
1.3. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ 

Дейност 759 „Други дейности по културата” 
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§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 
 390 лв. 

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 
 390 лв. 

 
2. Намалява разходи с 49 190 лв. по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи, както следва: 
2.1. Функция „Образование“ 

Дейност 322 „Неспециализирани училища без 
професионални гимназии“  

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“
 49 190 

лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 49 190 лв. 
 

 
ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно упълномощаване на лице 

за процесуално представителство по административно дело № 
244/2020г по описа на Административен съд Перник. 
 

Иван Тинков – получена е призовка за дело на 01.07.2020г. Цялата преписка е 

изпратена след тази дата. Надявам се да бъде прекратено делото, но трябва да 

бъдем подготвени. /чете проекта за решение/ 

 

Венета Петрова – Уважаеми господин председател, Дами и господа, Считам, че 

тази докладна е незаконосъобразна, немотивиране и нецелесъобразна. 

Предлагам вносителя да я оттегли и да не гласуваме. Става въпрос а дело, 

образувано по протест на окръжна прокуратура. Този протест беше разгледан и 

единодушно стигнахме до извода, че трябва да направим промени. Смятаме, че 

протеста е правилен по тази причина ОбС взе решение за отмяна на тестовете. 

След като сме направили тези промени, административния съд трябва да бъде 

известен с писмо на председателя. Не е трудно да се изготви писмо, с което да 

се упомене, че са направени промените с което делото ще бъде прекратено. 

Дали ще се прекрати преди датата или в заседанието на 01.07. няма значение. 

Това е закономерно решение на съда,защото ОбС е предприел необходимото. Не  

е необходимо да упълномощаваме представител след като дело няма да има. 

Становището ми е, че не следва да се упълномощава юрист, който да ни 

представлява, тъй като е безпредметно, още повече и възнаграждение. Няма 

необходимост от това нещо. Съгласно АПК и ГПК изразявам становището си. Ето 

защо, когато постъпи протест от окръжна прокуратура ние реагирахме веднага и 

по този начин осуетяваме съдебни дела. 

 

Иван Тинков – това, което казахте е направено, но според мен след като имаме 

призовка трябва да се подготвим. Ако делото се прекрати няма да  има разходи  

плащания. Целия набор от документи е изпратен в Административен съд. 

 

Лина Симеонова – Ако делото бъде прекратено няма да има разход дори да 

имаме представител? 
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Венета Петрова – Ако имаме представител, той трябва да получи 

възнаграждение дори да се  прекрати делото. Предлагам да не се изпраща 

представител. Ако се налага предлагам председателя на ОбС да отиде на делото. 

 

Иван Тинков – В първа точка да се запише председателя. 

Венета Петрова – точки 2 и 3 от проекта за решение да отпаднат. 

 

 Гласува се прекратяване на дебатите. 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

 

Гласува се председателя на ОбС да бъде представител на делото.  

С  5 гласа „за“,1 против и 5 въздържали се – не се приема 

 Гласува се предложението от докладната 

 Със 7 гласа „за“, 1 против и 1 въздържал се /Л.Симеонова/  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 128 
  

 На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 
8 ал.1т 1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на 

адвокатските възнаграждения, Общинският съвет Брезник: 
1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков – гл.юрисконсулт на 

Община Брезник за оказване на правна защита  съдействие, 
изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 

390/2019г по описа на Административен съд Перник до 
приключване на делото пред всички инстанции.- 

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 400 
/четиристотин/ лв. 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния 
представител горепосочената сума, като същата се вземе от 

бюджета за дейност 122 по втори параграф, за 2020 година ; §02 – 

други възнаграждения и плащания. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в решение 
№ 694, протокол № 11 от 23.08.2018г на ОбС Брезник, прието във 

връзка с 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 – Имаме решение за 

добив на дървесина. В решението е записано само за населението. Имаме 

подадени заявления от пожарна  и „Водоснабдяване“ ЕООД. Предлагаме да се 

разреши продажба на двете организации. 

 

Росен Огнянов – На „Водоснабдяване не можем ли да ги предоставим без 

заплащане? 

 

Иван Бъчваров – зам.кмет – Отделна юридическа единица са. 
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 Гласува се прекратяване на дебатите. 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

 

 Гласува се предложения в докладната проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 129 
 

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), 
Общинският съвет Брезник: 

      I. Допълва Решение №694, протокол №11 от 23.08.2018г. 

на Общински съвет- Брезник във връзка с 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), в частта за точка V.: 

Дава съгласие на Община Брезник да продаде от добитата си 
дървесината за отоплителен сезон 2020/2021г. на „Водоснабдяване“ 

ЕООД- 10 пространствени кубика и на РСПБЗН Брезник  - 15 
пространствени кубика. Продажната цена на дървата за огрев да бъде 

същата като определената за местното население. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно освобождаване на 
"Брезник фарм" ЕООД от внасяне на дивидент в Община Брезник 
 

Милен Миленков –юрисконсулт – На предходно редовно заседание се приета 

отчетите на дружеството. В решението е пропуснато да се изпише 

освобождаване от дивиденти на „Брезник фарм“. Да се добави след 

разпределение на печалбата  да се използва за обогатяване на асортимента. 

Росен Огнянов -  Да се добави размера на печалбата 
 

Иван Тинков -  В проекта за решение да се допълни размера на печалбата 
 

 Гласува се предложението 

 С 11 гласа „за“ се приема 
 Гласува се предложения проект за решение с допълнение размера 

на печалбата 
 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 130 
 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал 1 т 3 от 
Търговския закон, чл. 7 ал.1 във връзка с чл. 20 ал.1 т 3 от наредбата за 

учредяване на търговските дружества с общинско имущество и 
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упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските 
дружества, Общинският съвет Брезник: 

1. Освобождава дружеството „Брезник фарм“ ЕООД от внасяне на 
дивидент в общината за 2019г.  

2. Отразената печалба  за 2019г в размер на 2000 /две хиляди/ лв., да 
се ползва да увеличаване асортимента на лекарствените продукти 

 
ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно отпускане на 

еднократна финансова помощ на Йорданка Тодорова 
 

Иван Тинков – чете молбата – Имайки предвид тежкото състояние на 
основание чл. 21 ал. 1т. 6 от ЗМСМА предлагам да бъдат отпуснати 300 

лв. Жената е зле, получи наскоро тежък инсулт. 

 Гласува се предложения проект за решение. 
 Поименно гласуване, председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 131 

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

Брезник: 
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ 

лева на Йорданка Илиева Тодорова 
2. Средствата да бъдат отпуснати от  § 42-14 „Обезщетения и помощи 

по решение на ОбС 
3. Упълномощава кмета на община Брезник да извърши необходимата 

процедура 

 
СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на 

еднократна финансова помощ на абитуриент 
Иван Тинков – чете докладната записка 

 
Янка Хранова – предлагам да бъдат отпуснати 300 лв. 

 
Мария Добревска –  зам. Кмет – тази година това е единственото момиче. 

Едно от малкото  амбициозни деца. Отличничка. Има намерение да 
кандидатства във ВУЗ. Таксите са доста високи. Момичето е без баща.  

Майката е с увреждане. Тъй като е единствено дете, предлагам да бъдат 
отпуснати 500 лв. 

 
Янка Хранова  - присъединявам се към предложението за 500 лв. 

 

 Гласува се предложението за отпускане на 500 лв. 
 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на 

съветниците. 
 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 132 
На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник: 
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1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 
500/петстотин/ лева на Марая Ивова Маринова 

2. Средствата да бъдат отпуснати от  § 42-14 „Обезщетения и 
помощи по решение на ОбС 

3. Упълномощава кмета на община Брезник да извърши 
необходимата процедура 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито в 11,50 часа. 

 
 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 


