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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 

№ 19 

Гр.Брезник, 10.11.2016 г. 

 

 

 Днес 10.11.2016г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват: Виолета Младенова, Иван Ставрев, Иван Тинков, Борислав Стоянов, Добринка 

Дойчева, Десислава Стоилова, Катя Йорданова, Йорданка Ушашка, Станислав Велков, Янка 

Хранова 

Отсъстват: Росен Огнянов, Ивелина Крумова, Ваньо Добринов 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет,  Мария Добревска – 

зам.кмет, Иван Борисов – секретар на общината, Иванка Михайлова – специалист, селско и 

горско стопанство, Лилия Чернева, Детелина Виденова, Васка Борисова – ТСУ и ЕИ, Бойко 

Атанасов – гл.специалист Управление на собствеността, Милен Миленков - юрисконсулт 

 

 Предложен е следния дневен ред: 

1. Приемане на „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” 

 

Заседанието открито от  Виолета Младенова – председател на ОбС. 

Същата уведомява за допълнително постъпила докладна записка. За спешна помощ. 

Виолета Младенова  - нямаме точка други. Ако не е спешно да я включим към редовна сесия? 

 

Иван Бъчваров – спечелен е глобален проект за модернизиране филиалите на спешна помощ. 

Има писмо, което указва, че до 11.11. трябва да има решение. 

 

Иван Ставрев – предлагам като втора точка да включим докладната„ 

Десислава Стоилова – като няма точка други, къде да я включим? 

Иван Ставрев – ние можем да решим и да я включим 

 

Янка Хранова – искат ли допълнителни помещения. 

 

Мария Добревска – искат допълнителни помещения, необходима е шокова зала. По 

европейските изисквания. 

 

 Гласува се допълнителната докладна да се включи като т. втора 

С 10 гласа „за“ се гласува включване на допълнителната докладна 

 

Гласува се целия дневен ред: 
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С 10 гласа „за“ се приема следния дневен ред: 

 

1. Приемане на „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” 

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Министерство на здравеопазването за 

част от сградата на общинска болница гр.Брезник за ФСМП гр.Брезник.   

ПЪРВА ТОЧКА: Приемане на „Годишен план за ползване на дървесина на Община 

Брезник за 2017г” 

Иванка Михайлова –  Всички имате плана пред вас. Установено е съхнене на горите . За 2017 г 

ще се занимаваме само с тази сеч 

Иван Ставрев – не може ли да се предприеме някакво пръскане на горите. Например Гребен – за 

два месеца много изсъхна. 

 

Иванка Михайлова – В нашия район иглолистните дървета за залесени изкуствено. Минал е 

периода и сега при изсичане ще израсте широколистна гора. 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 10 гласа „за“ се прекратяват разискванията„ 

 Гласува се предложения проект на решение от докладната. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 10 гласа „за“  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   305 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 80 ал. 2 т. 2 , т. 3 и ал. 8 от ППЗГ и на 

основание чл. 7 ал. 1 и 4 от наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/, Общинският съвет 

Брезник: 

1. Приема „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” 

/неразделна част от настоящето решение/ 

2. Възлага на кмета на общината да предприеме процедури за ползване на дървесината по 

„Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” 

3. „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” да  се публикува 

на интернет страницата на Община Брезник. 

ВТОРА ТОЧКА: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Министерство на 

здравеопазването за част от сградата на общинска болница гр.Брезник за ФСМП 

гр.Брезник.   



3 

 

Мария Добревска – предлагаме да подкрепим това решение. Ще се изградят нови помещения, 

санитарни възли. Ще имаме полза от това. 

Иван Ставрев – с много болка навремето гласувахме прекратяване дейността на болницата. 

Още от тогава г-н Узунов обеща да се създадат стаи за болни. Това което се предлага, за мен 

трябва да се съгласим. Да го подкрепим, защото все пак е една стъпка, където нашата спешна 

помощ става по-способна. Не бива да пропускаме момента, след като има такъв проект. Едно 

помещение повече или две не е фатално. В болницата има достатъчно помещения. Подобряване 

базата на спешната помощ според мен е полезно. Аз ще гласувам за тази докладна. 

Виолета Младенова – не е ли възможно да бъде за 5 години. 

Иван Бъчваров – все пак, проекта ще се изпълнява от МЗ. Касае всички общини. Пропуснато е в 

проекта за решение да се запише, че 170 кв.м. е полезната площ, а застроената е 240 кв.м. При 

изписване на решението да се промени. 

Бойко Атанасов – подкрепям г-н Ставрев. При нас остана само спешната помощ. Редно е да 

бъде на добро ниво. 

Борислав Стоянов – ще се увеличи ли персонала в спешна помощ. 

Иван Бъчваров – нямаме информация. 

Виолета Младенова – чете част от писмото на МЗ, за освобождаване на институциите от такса. 

Иван Бъчваров – става въпрос за технически такси, при изграждане на нови сгради.  При нас 

помещенията са във вече изградена сграда.  Няма да има ново строителство . 

 

 Гласува се прекратяване на разискванията 

 С 10 гласа „за“ се прекратяват. 

 Гласува се предложения проект на решение от докладната с допълнението в площите. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците 

 С 10 гласа „за“  ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е   №   306 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.1 от НРПУРОИ в 

Община Брезник във връзка с чл.106, ал.1 от Закона за лечебните заведения, Общинският 

съвет Брезник: 

1. Дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години 

на помещения,  част от сграда с идентификатор 06286.501.304.1 по КК и КР на гр.Брезник, 

ул.”Владо Радославов” № 29, публична общинска собственост АОС № 1466/06.06.2012г.  на 

първия етаж югозападно крило в размер на ЗП 240 кв.м., от които   170 кв.м. полезна площ, 

съобразно представено проектно предложение и 4 броя гаражни клетки с идантификатори 
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06286.304.9, 06286.304.10, 06286.304.11 и 06286.304.12 на Министерство на здравеопазването 

за нуждите на ФСМП гр.Брезник. 

2. Собственикът упълномощава от свое име ползвателя да съгласува проекти с институции 

свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота. 

3. Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и 

вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, свързани 

с изграждането , ремонта и поддържането на обектите на техническата инфраструктура. 

4. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи Договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване в полза на Министерство на здравеопазването за ФСМП 

гр.Брезник със срок от 10 години, с опция за удължаването му. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/     /Виолета Младенова/ 


