ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 74
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.

ОТНОСНО: Информация за противопожарната охрана в община
Брезово.
Общинският съвет след като изслуша информацията на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема за сведение информацията за противопожарната охрана в
община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 75
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план - /ПУП-ПРЗ/ План за регулация и застрояване за УПИ
000442,001060 – за земеделски нужди, ферма за отглеждане на патици в масив 1 в
местността „КООПЕРАТИВНА НИВА” в землището на гр.Брезово - собственост на
„ВИП-ЕМ”ЕООД
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.108 ал.1; чл.109;
чл.124а, ал.1; чл.124б, ал.1; чл.125, ал.1 и ал.2; чл.134, ал.2, т.6 , чл.135
ал.2 от ЗУТ, Заявление с вх.№ 26-00-232/19.04.2016 год. и Решение 1,
взето с Протокол № 8 /04.05.2016 год . на Общинския експертен съвет по
устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
устройствен план- /ПУП-ПРЗ/ План за регулация и застрояване за УПИ
000442,001060 – за земеделски нужди, ферма за отглеждане на патици в
масив 1 в местността „КООПЕРАТИВНА НИВА” в землището на
гр.Брезово - собственост на „ ВИП-ЕМ” ЕООД
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПРЗ по т.1, съгласно
скицата-предложение за изменение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 76
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в землищата на
общината за стопанската 2016/2017 година.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 110 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда за стопанската 2016/2017
год., след провеждане на публични търгове с тайно наддаване, общински земеделски
земи, съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
2. Определя начални арендни вноски за провеждане на търговете, както и
депозити за участие в търговете, съгласно приложение №1, неразделна част от
настоящото решение.
3. Дава съгласие АРЕНДАТОРА при необходимост и след предварително
писмено уведомление до АРЕНДОДАТЕЛЯ, за своя сметка да изменя начина на
трайно ползване на арендования имот, както и да прави подобрения в него като спазва
законодателството на РБългария.
4. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търговете и всички
необходими процедури по определяне на арендатори и подписване на договори за
аренда .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 77
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на нова междуселищна автобусна линия от
общинска транспортна схема по маршрута с.Сърнегор-гр.Брезово и обратно.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.3 от Наредба №2 от
15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във
връзка с чл.7, ал.1, т.2 от същата наредба, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде открива нова междуселищна автобусна
линия от общинска транспортна схема по маршрута с.Сърнегор-гр.Брезово
и обратно.
2. Утвърждава един брой маршрутно разписание от общинска
транспортна схема, а именно: маршрутно разписание за линията
с.Сърнегор-гр.Брезово с час на тръгване от с.Сърнегор 8,30 часа и час на
връщане от гр.Брезово 12,00 часа, което ще се изпълнява в ден сряда,
целогодишно и е неразделна част настоящото решение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 78
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Извършване на делба и промяна характера на собствеността на
поземлен имот 000864 от КВС на с.Чехларе.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС при спазване на
разпоредбите на чл.10 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие поземлен имот №000864 /нула, нула,нула,осем,шест,четири/ от
КВС на с.Чехларе с НТП:извор-каптиран с площ на целия имот 32,509 /тридесет и два
декара петстотин и девет кв.м/ дка, местност «21 АЛАБОРНУ ЧАЛА», без категория, но
с категория на съседните имоти VІ /шеста/ категория, при граници и съседи:поземлени
имоти №000463-дере-общинска земя кметство Чехларе, 028118-пасище, мера- общинска
земя кметство Чехларе, 028112-полски път- общинска земя кметство Чехларе, 000053полски път- общинска земя кметство Чехларе и други, АЧОС № №5721/11.05.2016 год.
да бъде разделен на два нови поземлени имота съгласно скица-проект, неразделна част
от настоящото решение, както следва:
1.1. поземлен имот №000865 /нула, нула,нула,осем,шест,пет/ от КВС на с.Чехларе
с НТП:извор-каптиран с проектна площ имота 6,435 /шест декара четиристотин тридесет
и пет кв.м/ дка, местност «21 АЛАБОРНУ ЧАЛА», без категория, но с категория на
съседните имоти VІ /шеста/ категория, при граници и съседи:поземлени имоти №000866извор -каптиран-общинска земя кметство Чехларе, 028118-пасище, мера- общинска земя
кметство Чехларе, 028112-полски път- общинска земя кметство Чехларе, 028118пасище,мера- общинска земя кметство Чехларе и 000463-дере- общинска земя кметство
Чехларе
1.2. поземлен имот №000866 /нула, нула,нула,осем,шест,шест/ от КВС на
с.Чехларе с НТП:извор-каптиран с проектна площ имота 26,074 /двадесет и шест декара
седемдесет и четири кв.м/ дка, местност «21 АЛАБОРНУ ЧАЛА», без категория, но с
категория на съседните имоти VІ /шеста/ категория, при граници и съседи:поземлени
имоти №000865-водоем-общинска земя кметство Чехларе, 028112-полски път- общинска
земя кметство Чехларе, 000053-полски път- общинска земя кметство Чехларе, 000538населено място- общинска земя кметство Чехларе, 032118-път ІV клас- общинска земя
кметство Чехларе

2. Дава съгласие начина на трайно ползване /НТП/ на проектен имот №000865
/нула, нула,нула,осем,шест,пет/ от КВС на с.Чехларе с НТП:извор-каптиран с проектна
площ имота 6,435 /шест декара четиристотин тридесет и пет кв.м/ дка да се промени от
„извор-каптиран” в начин на трайно ползване „водоем”.
3. Упълномощава Кмета на община Брезово да извърши необходимите действия във
връзка с процедурата по разделяне на имота и промяна НТП на новообразувания имот
№000865 /нула, нула,нула,осем,шест,пет/ от КВС на с.Чехларе.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 във връзка с
чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинска собственост и чл.6, ал.2, във връзка с чл.6, ал.2, т.3
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово обявява за публична общинска собственост
новообразувани поземлени имоти:
1. поземлен имот №000865 /нула, нула,нула,осем,шест,пет/ от КВС на с.Чехларе с
НТП:извор-каптиран с проектна площ имота 6,435 /шест декара четиристотин тридесет и
пет кв.м/ дка, местност «21 АЛАБОРНУ ЧАЛА», без категория, но с категория на
съседните имоти VІ /шеста/ категория, при граници и съседи:поземлени имоти №000866извор -каптиран-общинска земя кметство Чехларе, 028118-пасище, мера- общинска земя
кметство Чехларе, 028112-полски път- общинска земя кметство Чехларе, 028118пасище,мера- общинска земя кметство Чехларе и 000463-дере- общинска земя кметство
Чехларе.
2. поземлен имот №000866 /нула, нула,нула,осем,шест,шест/ от КВС на с.Чехларе
с НТП:извор-каптиран с проектна площ имота 26,074 /двадесет и шест декара седемдесет
и четири кв.м/ дка, местност «21 АЛАБОРНУ ЧАЛА», без категория, но с категория на
съседните имоти VІ /шеста/ категория, при граници и съседи:поземлени имоти №000865водоем-общинска земя кметство Чехларе, 028112-полски път- общинска земя кметство
Чехларе, 000053-полски път- общинска земя кметство Чехларе, 000538-населено мястообщинска земя кметство Чехларе, 032118-път ІV клас- общинска земя кметство Чехларе.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 79
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна НТП на поземлен имот №001046 от
КВС на гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от Правилника за
прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински недвижим
имот, представляващ поземлен имот №001046 /нула,нула, едно,нула,четири, шест/ от
КВС на гр.Брезово , НТП: храсти с площ 2,292 /два декара двеста деветдесет и два
кв.м/ дка, местност „Кооперативна нива”, ІІІ категория, при граници и съседи:
поземлен имот №000438-храсти-Мария Тодорова Костанева, поземлен имот №
000439-полски път-ОПФ-необр.земя, поземлен имот № 000133-напоителен каналОПФ-необр.земя , поземлен имот № 054001-овощна градина-Стоян Георгиев Костанев
и други, АЧОС № 2594/13.07.2010 год., предоставен под аренда съгласно договор за
аренда №122 от 10.10.2011 год. от НТП: храсти в НТП: нива.
2. Разходите по промяна начина на трайно ползване на имота да бъдат за сметка
на арендатора г-жа Мария Тодорова Костанева, с постоянен адрес гр.Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 80
Взето с протокол №10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Продължаване сроковете на договорите за наем на общински
недвижими имоти, отдадени под наем на лекари и специалисти по дентална медицина
за устройване на медицински практики.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на
Закона за общинска собственост /ДВ бр.101/2004 год./ и чл.18, ал.5 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат продължени за срок от 5 /пет/ години, считано от
01.06.2016 год. изброените по-долу договори за наем, а именно:
1. Договор за наем №19 от 15.06.2011 год. с наемател ЕТ «Д-Р ФАРИД АБДОАМБУЛАТОРИЯ
ЗА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА
ЗА
ПЪРВИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ», представляван от Д-Р ФАРИД ДЖАМАЛ АБДО, за
медицинска практика с.Борец.
2. Договор №93 от 01.06.2011 год. с наемател ЕТ „Д-Р ГИНКА ВЪЛЧИНОВААМБУЛАТОРИЯ
ЗА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА
ЗА
ПЪРВИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, седалище и адрес на управление с.Чоба, представляван от
ГИНКА ПЕЕВА ВЪЛЧИНОВА-в качеството си на физическо лица-търговец, за
медицинска практика с.Чоба-с.Тюркмен.
3. Договор №98 от 20.06.2011 г. с наемател ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- Д-Р
АНГЕЛ ПОНЕВ”, представляван от Д-Р АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ПОНЕВ-в качеството си на
физическо лица-търговец, за практика с.Дрангово-с.Свежен-с.Златосел-с.Отец
Кирилово.
4. Договор №92 от 01.06.2011 год. с наемател ЕТ „Д-Р НИКОЛАЙ КОЛЕВАМБУЛАТОРИЯ
ЗА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА
ЗА
ПЪРВИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, представляван от Д-Р НИКОЛАЙ ЦАНКОВ КОЛЕВ-в
качеството си на физическо лица-търговец, за практика с.Стрелци-с.Сърнегор.
5. Договор №102 от 18.06.2011 год. с наемател „Д-Р АТАНАС ХАНДЖИЕВАМБУЛАТОРИЯ
ЗА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА
ЗА
ПЪРВИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” ЕООД, представлявано
от
АТАНАС ИВАНОВ
ХАНДЖИЕВ-в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, за
практика гр.Брезово.

6. Договор №87 от 01.06.2011 год. с наемател ЕТ „Д-Р АНТОАНЕТА
СТРУМЕЛИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ
ЗА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА
ЗА
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, представляван от АНТОАНЕТА ИВАНОВА
СТРУМЕЛИЕВА-ТАНЧЕВА-в качеството си на физическо лица-търговец, за практика
с.Пъдарско-с.Върбен.
7.Договор №90 от 01.06.2011 год. с наемател ЕТ”БОНКА КЛЮНКОВААМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”, представляван от Д-Р БОНКА ТАЧЕВА КЛЮНКОВА, в
качеството си на физическо лице-търговец- в качеството си на физическо лицетърговец за практика с.Чоба- с.Тюркмен.
8. Договор №91 от 01.06.2011 год. с наемател ЕТ”МАРИЯ ДЪРЖИКОВААМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”, представляван от
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА
ДИМИТРОВА-ДЪРЖИКОВА,
в качеството си на физическо лице-търговец за
практика с.Зелениково.
9. Договор № 88 от 01.06.2011 год. с наемател ЕТ”РОЗА НОТОВААМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”, представляван от Д-Р РОЗА ДИМИТРОВА НОТОВА, в
качеството си на физическо лице-търговец за практика с.Пъдарско-с.Стрелци.
2. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия по
продължаване на договорите за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 81
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Вземане решение за отмяна на решение №73, взето с протокол № 9 от
28.04.2016 год.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.кмета
на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с писмо изх. № АК-01110/13.05.2016 год. на Областен управител на област Пловдив,
Общинският съвет гр.Брезово: Отменя свое решение №73, взето с
протокол № 9 от 28.04.2016 год. със следния текст:
„ На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12 ал.1 и 3 от ЗОС , чл.16, ал.1 от
НРПУРОИ и чл.13, ал.1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Общински съвет гр. Брезово реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок до 31.12.2023 год. част от общински
недвижим имот - представляващ помещения – публична общинска собственост, намиращи се в
административна сграда на Община Брезово, построена в УПИ ІV -553 „ОбНС, аптека.........”, кв.43 от
действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год., както следва:
 Помещение №1 , намиращо се на ІV етаж от източната страна на коридора с площ 36 кв.м
 Помещение №2 , намиращо се на ІV етаж от източната страна на коридора с площ 17 кв.м
 Помещение № 3, намиращо се на IV етаж от западната страна на коридора с площ 17 кв. м.
на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”, със седалище
и адрес на управление гр.Брезово, обл. Пловдивска, регистрирано с решение № 118 от 22.02.2011 г. на
Пловдивски Окръжен съд, ф.д. 166/2010г. представлявано от инж. Радньо Нанев Манолов в качеството
му на Председател УС, с цел устройване на офис.
2. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по подписване на
договори за управление.”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 82
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Прeдоставяне безвъзмездно за управление на помещения –
публична общинска собственост на Сдружение „МИГ Брезово-Братя Даскалови”
гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.кмета
на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1, и 3 от ЗОС,
чл.16, ал.1 от НРПУРОИ и чл.13, ал.1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общинският
съвет гр. Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно за управление за срок до
31.12.2023 год. част от общински недвижим имот - представляващ помещения –
публична общинска собственост, намиращи се в административна сграда на Община
Брезово, построена в УПИ ІV -553 „ОбНС, аптека.........”, кв.43 от действащия план на
гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год., както следва:
 Помещение №1 , намиращо се на ІV етаж от източната страна на коридора с
площ 36 кв.м
 Помещение №2 , намиращо се на ІV етаж от източната страна на коридора с
площ 17 кв.м
 Помещение № 3, намиращо се на IV етаж от западната страна на коридора с
площ 17 кв. м.
на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ”, със седалище и адрес на управление гр.Брезово, обл. Пловдивска,
регистрирано с решение № 118 от 22.02.2011 г. на Пловдивски Окръжен съд, ф.д.
166/2010г. представлявано от инж. Радньо Нанев Манолов в качеството му на
Председател УС, с цел устройване на офис.
2. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договори за управление.
3. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на
гражданите и жителите на Общините Брезово и Братя Даскалови и с оглед на кратките
срокове за подаване на документите на сдружението в Държавен фонд „Земеделие”,
приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

МОТИВИ: Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е
неправителствена организация в обществена полза, в която членува и община Брезово
на основание Решение № 438 от 03.11.2010 г. на Общински съвет Брезово и община
Братя Даскалови на основание Решение № 368 от 18.11.2010 г. на общинския съвет
Братя Даскалови. Сдружението е учредено през 2010 и вписано под фирмено дело по
описа на Пловдивски окръжен съд 166/2010 г. Същото е създадено по проект
финансиран 100% с публични средсва по Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г., като ползвател на безвъзмездната финансова помощ предоставена за
създаване на Сдружението е община Брезово в качеството и на бенефициент и
съучредител.
Предметът на дейност на Сдружението е активно участие за мобилизиране на
собствените човешки, стопански и финансови ресурси на ТЕРИТОРИЯТА, с цел
повишаване на конкурентноспособността на местния бизнес и селско стопанство,
подобряване на екологичната обстановка, разнообразяване услугите за населението и
повишаване качество на живот.
Издръжката и обезпечаване на дейността на Сдружението се извършва чрез
внасяне на встъпителна учредителна вноска от по 3000 лв. за всяка община и ежегодно
внасяне на членски внос от 1200 лв. годишно от всяка община. По този начин
акомулираните от публичните общински бюджети средсва за издръжка на
Сдружението са общо 18 000 лв.: 9 000 лв. от община Брезово предоставени под
формата на встъпителна вноска и членски внос за 5 години и същата сума за община
Братя Даскалови. Горното е подкрепено чрез представените към докладната записка
платежни документи.
Освен чрез членкси внос и встъпителни вноски дейността на сдружението се
финансира и чрез периодично отпускане на парични заеми от страна на общините
Брезово и Братя Даскалови при възникване на конкретна необходимост при
изпълнението на публични проекти в размер на 105 000 лева, което е видно от
приложените към докладната записка решения на Общински съвети гр.Брезово и
гр.Братя Даскалови.
Като организация, която ползва бюджетни средства, Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ е и възложител по реда на Закона за обществените поръчки.
През новия програмен период 2014 – 2020 г. Сдружението ще прилага Стратегия
за водено от общностите местно развитие, която се финансирана с държавни бюджетни
средсва по линия на ПРСР 2014 -2020 г. Изрично условие за кандидатсване по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е Сдружението да
разполага с помещения за осъществаване на дейността си.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 83
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Еднократно внасяне на дължимия годишен членски внос на Община
Брезово в Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за периода 2016 – 2023 г.
включително.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание: чл. 21, ал. 2, вр.с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 1, т.5 Б от Устава на Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“, Общинският съвет Брезово взема решение в случай,
че Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ бъде одобрена за финансиране от Управляващия орган на
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Брезово ще внесе
еднократно членския си внос в Сдружението за периода от 2016 до 2023 г. включително
в размер на 9 600 лв. (8 години по 1200 лв. дължим членски внос).
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 84
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.05.2016г.
ОТНОСНО: Поемане разходите за погребение със средства от
общинския бюджет.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с решение
№37, т.5.2, взето с протокол №5/28.01.2016г., Общинският съвет
гр.Брезово дава съгласие разходът за погребение на Тотю Иванов
Парпулов, жител на гр.Брезово да се извърши със средства от бюджета на
общината в размер на 396 /триста деветдесет и шест/ лева.
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