ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 103
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността Общински съвет Брезово и на неговите

комисии за периода м. ноември 2015 – 30.06.2016г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение Отчета за дейността на Общински съвет
Брезово и на неговите комисии за периода м.ноември 2015 – 30.06.2016г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 104
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Информация за изпълнение бюджета на община Брезово за

първото полугодие на 2016 година.
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.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезово приема за сведение
информацията за изпълнението на бюджета на Община Брезово за първото
полугодие на 2016г., съгласно Приложения 1,2.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 105
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.

ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския
съвет през първото полугодие на 2016г.

Общинският съвет след като изслуша отчета 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
гр.Брезово приема за сведение Отчета за изпълнение актовете на ОбС за
първото полугодие на 2016г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 106
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани промени в
капиталовите разходи за 2016 г.

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 във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезово одобрява компенсирани промени
между обектите, включени за финансиране от капиталовите разходи за 2016 г., както и
включване на нови обекти, в рамките на целевата субсидия определена със Закона за
държавния бюджет, както следва:

ОБЕКТ

ПЛАН

АКТУАЛИ-

Ремонт кметства, здравни служби, читалища, детски
градини, улици, инфраструктурни обекти, проекти,
доставка на машини и съоръжения

2016 г.

ЗИРАН
ПЛАН-І
2016 г.

/било/
Ремонт читалището в гр.Брезово

/става/

10 000

10 000

Ремонт читалището в с.Зелениково

6 000

6 000

Ремонт читалището в с.Отец Кирилово

5 000

3 500

Ремонт читалището в с.Стрелци

6 000

6 000

Ремонт читалището в с.Свежен

5 000

38 000

Ремонт читалището в с.Дрангово

5 000

9 000

Ремонт читалището в с.Тюркмен

4 000

4 000

Реконструкция на мост в с.Чоба

20 000

23 000

Ремонт на съблекалните на стадиона в с.Стрелци

5 000

5 000

Ремонт многофункционална зала в с.Борец

5 000

15 000

Ремонт здравна служба в с.Златосел

3 000

2 973

Ремонт складовата база на община Брезово в гр.Брезово

10 000

10 000

Изготвяне на Общ устройствен план на община Брезово

30 000

15 000

5 000

10 974

Ремонт улична мрежа в с.Чоба

10 000

17 086

Ремонт улична мрежа в гр.Брезово

10 000

10 330

Ремонт улична мрежа в с.Чехларе

4 000

6 880

Ремонт улична мрежа в с.Розовец

6 000

21 353

Ремонт улична мрежа в с.Златосел

5 000

22 437

Ремонт улична мрежа в с.Върбен

4 000

17 553

Ремонт улична мрежа в с.Зелениково

4 000

10 319

0

8 827

Изграждане на съоръжения за контрол на достъпа в
сградата на Общинска администрация гр.Брезово

6 000

3 954

Доставка на копирна машина за Общ.администрация

5 000

9 933

Изготвяне на работен проект за отводняване ромската
махала в с.Пъдарско

5 000

4 500

Изготвяне на работен проект за ремонт на
водоснабдителната мрежа в с.Чехларе

3 200

3 200

0

2 640

Ремонт общински път PVD2041 Зелениково-Чехларе от км
0+000 до км11+000

30 000

10 673

Ремонт общински път PVD1230 -Отец Кирилово-ДранговоЗлатосел от км 5+300 до км 20+800

44 000

2 667

Ремонт улична мрежа в с.Тюркмен

Ремонт улична мрежа в с.Борец

Доставка и монтаж на климатични системи за
многофункционалната зала в с.Сърнегор

РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

Ремонт общински път PVD1231 Пъдарско-СтрелциСърнегор от км 8+500 до км 23+800

43 000

24 879

Ремонт общински път PVD2055 Пъдарско-Борец от км
10+500 до км 15+400

14 000

15 982

Ремонт общински път PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500
до км 15+300

33 000

8 601

Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен от км
0+000 до км 17+000

40 000

12 737

Ремонт общински път PVD3235 Болярино-Чоба от км
8+200 до км 13+900

26 000

2 340

Ремонт на реп.път ІІ-56 Павел баня – Раковски –Пловдив от
км 60+620 до км 62+258

0

5 679

Ремонт на реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от
км.27+792 до км. 30+000
Ремонт на реп.път ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово от
км.21+607 до км.22+631

0

10 500

0

19 683

411 200

411 200

РЕМОНТ РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В
ГРАНИЦИТЕ НА ГР.БРЕЗОВО

ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2016 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 107
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешително от кмета на община Брезово за ползване на
воден обект по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, за водоем – публична
общинска собственост на територията на община Брезово.

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.2 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1, т.3,
буква «б» от Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезово дава съгласие
Кмета на общината да издаде разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост по реда на Закона за водите, съгласно
сключен договор с ЕТ” Павлин Бъчваров”, седалище и адрес на
управление: гр.Пловдив, ул.”Борба”, № 29, БУЛСТАТ 115011726,
представляван от Павлин Атанасов Бъчваров, а именно:
- язовир „Поляната ”, за който е отреден поземлен имот № 000091
от КВС на с.Зелениково, с площ 9,316 дка. Със сключения договор се
възлага стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водния обект
по реда на §12, т. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите за срок от 10
години.
ІІ. При откриване на процедура за издаване на разрешителни да се
спазват следните условия :
1. След влизане в сила на решението на Общински съвет, заявителят да
представи в общинска администрация необходимите документи, ведно с
данните, цитирани в чл. 60, ал.1, т. 1-5 от Закона за водите, както и
предвидените в същия закон документи по ал. 2 ,т.1.,2.,4., ал.4, т.5, буква
„а” и „г”.Заявлението и приложените към него документи се подават в два

екземпляра –единия в качеството на оригинал се представя върху хартиен
носител, а вторият като негов пълен цифров аналог- върху магнитен
носител.
2. В хода на издаване на разрешителните да се спазват всички срокове по
чл.61, чл.62, чл.62а, чл.64 и чл.67 от Закона за водите.
3. Копие от издаденото разрешително за ползване на водния обект да се
изпратят на Директора на Басейнова дирекция – Източно Беломорски
район/чл.70, ал.1 от Закона за водите/.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 108
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово,
Пловдивска област, приета с реш.№236, протокол №21 от 05.03.2009 год., последно изм. и доп.
с реш. № 30, протокол №4 от 2015 год.на Общински съвет 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.2 от ЗМСМА във връзка с чл.79 от АПК,
чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, във връзка с писмо
№3923/2016г. от 29.06.2016 год. на Окръжна прокуратура гр.Пловдив,
Общинският съвет гр.Брезово:
Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Брезово, Пловдивска област, приета с реш.№236, протокол №21
от 05.03.2009 год., последно изм. и доп. с реш. № 30, протокол №4 от 2015
год.на Общински съвет гр.Брезово, както следва:
§ 1.
Отменя чл.44и, ал.2 от Наредба за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Брезово, Пловдивска област, приета с реш.№236, протокол №21
от 05.03.2009 год., последно изм. и доп. с реш. № 30, протокол №4 от 2015
год.на Общински съвет гр.Брезово.
§ 2. Отменя чл.51, т.9 от Наредба за изменение на Наредба за
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Брезово, Пловдивска област, приета с реш.№236,
протокол №21 от 05.03.2009 год., последно изм. и доп. с реш. № 30,
протокол №4 от 2015 год.на Общински съвет гр.Брезово.

§ 3. Измененията в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово са
приети с решение № ……, п-л …../………………г. и влизат в сила от
приемането им.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 109
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Становище по бизнес плана на „Водоснабдяване и

канализация” ЕООД – гр.Пловдив за периода 2017-2021 година.
Общинският съвет
след като изслуша предложението на
председателя на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.2, вр. ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският
съвет – Брезово дава положително становище по представения бизнес план
на «Водоснабдяване и канализация» ЕООД – гр.Пловдив за периода 20172021 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 110
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината с финансови средства.

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 решение № 37, т. 5.2, взето с
протокол № 5 от 28.01.2016 г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският
съвет гр. Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато лицето:
1. Марин Стоянов Гърдев от с. Сърнегор със сумата от 300.00 /триста/
лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 111
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината с финансови средства.

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 решение № 37, т. 5.2, взето с
протокол № 5 от 28.01.2016 г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският
съвет гр. Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато лицето:
1. Мария Рангелова Кунова от с. Пъдарско със сумата от 100.00 /сто/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 112
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество през 2016г.

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.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Допълва
Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество в община
Брезово през 2016 год. , раздел ІІ, буква В „Имоти и вещи, които община Брезово има
намерение да продаде”, с общински недвижим имот, представляващ: общински гараж
№2, вход А, находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен блок №1 ,
построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от плана на
гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ на гаража 18 /осемнадесет/ кв.м,
при граници на гаража: от север-външна стена на сградата,от юг-гараж №1, вх.А и изба,
от изток-гараж №3, от запад-външна стена на сградата.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 113
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот в гр.Брезово, представляващ
общински гараж №2, вх.А, Жилищен блок №.1

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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от месец юли
2016 год. на общински гараж №2, вход А, находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев”
№12,
Жилищен блок №1, построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно
строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ
на гаража 18 /осемнадесет/ кв.м, при граници на гаража: от север-външна стена на
сградата,от юг-гараж №1, вх.А и изба, от изток-гараж №3, от запад-външна стена на
сградата в размер на 1646,00 / хиляда шестстотин четиридесет и шест/лева без
включен ДДС.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.50 от
Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:

1. Дава съгласие да бъде продаден общински гараж №2, вход А със застроена
площ 18 /осемнадесет/ кв.м, при граници на гаража: от север-външна стена на
сградата,от юг-гараж №1, вх.А и изба, от изток-гараж №3, от запад-външна стена
на сградата, който гараж се намира в Жилищен блок №1 построен в УПИ № ХІІ“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово, одобрен със з-д
№6/20.03.1992 год., при граници на парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изток-

УПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански дейности” , както и
съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
2. Продажбата да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
3. Определя начална конкурсна цена в размер на 1646,00 / хиляда шестстотин
четиридесет и шест/лева без включен ДДС.
4. Специфични условия към участниците в конкурса:
-да имат постоянен адрес на територията на общината.
-да не притежават собствен гараж на територията на гр.Брезово.
-да притежават собствен или ползват под наем по договор апартамент, който се
намира в същата сграда.
5. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Наличие на собствен или нает апартамент в сградата, в която се намира
гаража:
-притежава собствен апартамент-10 точки;
-ползва апартамент под наем-5 точки;
К2-Предложена цена на имота:
-най-висока предложена цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 20%-5 точки;
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, предимство ще имат точките от критериите, които се
отнасят за цена на имота.
6. Депозит за участие в конкурса- 500,00 /петстотин/ лева.
7. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия
по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на договор за наем с
класирания на първо място участник.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 114
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на с.Тюркмен.

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 ППЗСПЗЗ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
недвижими имоти - публична общинска собственост представляващи:
• Поземлен имот № 013022 /нула, едно, три, нула, две, две/ от КВС на
с.Тюркмен, НТП: пасище, мера с площ 0,221 /двеста двадесет и един кв.м/ дка,
местност „ГЪВГЪРОВА ГРАДИНА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:
ПИ 013008-нива-Мирослав Стоянов Савов, ПИ 012023-канал-необработваема земя –
с.Тюркмен и ПИ 013021-полски път-необработваема земя-с.Тюркмен- АПОС
№5825/05.07.2016 г.
• Поземлен имот № 015015 /нула, едно, пет, нула, едно, пет/ от КВС на
с.Тюркмен, НТП: пасище, мера с площ 1,429 /един декар четиристотин двадесет и девет
кв.м/ дка, местност „БИЛЯНИНА ГРАДИНА”, V /пета/ категория, при граници и
съседи: ПИ 012023-канал-необработваема земя – с.Тюркмен, ПИ 013021-полски пътнеобработваема земя-с.Тюркмен, ПИ 015001-нива-Атанас Найденов Колев и др. и ПИ
015016-нива-Делчо Димитров Делчев-АПОС №5826/05.07.2016 г. от НТП:пасище,мера
в НТП: нива.
2. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия
пред Общинска служба „Земеделие” по промяна начина на трайно ползване на
описаните в т.1 имоти.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 115
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска
собственост за настаняване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства в
землището на с.Чоба.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на председателя на ОбС, станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово отлага вземането на решение по докладна записка с вх.№153 от
20.07.2016г. на кмета на общината за следващо заседание и създава
временна комисия в състав:
1. Енчо Колев – зам.кмет на община Брезово
2. Петя Иванова – ст.специалист в ОбА
3. инж. Стоян Рангелов – кмет на с.Чоба
4. Сава Савов – общински съветник
5. Дияна Банова – общински съветник
която да извърши проверка на терена в землището на с.Чоба направи
протокол и предложение по въпроса.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 116
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на платен годишен отпуск от кмета на
община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша заявлението на кмета на
общината, предложението на председателя на ОбС, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.114, ал.6 от Правилника за
организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет дава съгласие кмета на общината инж.Радньо Манолов
да ползва платен годишен отпуск в размер на 20 дни, считано от
01.08.2016г. до 26.08.2016г. включително.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „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
№ 117
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.07.2016г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за ползване на общински недвижими имоти в
землищата на с.Свежен и с.Розовец като временни складове за дървесина от
ТП”Държавно ловно стопанство-ТРАКИЯ”.

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.8, ал.1 от Закона за
общинска собственост, Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие общински недвижими имоти представляващи: поземлен имот
№021197 /нула, две, едно, едно, девет, седем/ от КВС на с.Свежен, НТП:пасище, мера
с площ 7,561/седем декара петстотин шестдесет и един кв.м/дка местност „ГЪРКОВА
ЛИВАДА”, ІХ /девета/ категория, при граници и съседи: ПИ 022097-язовир-община
Брезово, ПИ 021196-пасище, мера-кметство с.Свежен, ПИ 021123-полски пътищакметство с.Свежен, ПИ 021210-нива-Димитър Стоянов Денков и други и поземлен имот
№039038 /нула, три, девет, нула, три, осем/ от КВС на с.Розовец, НТП: пасище, мера
с площ 1,448 /един декар четиристотин четиридесет и осем кв.м/ дка, местност
„БАЧУРОВСКОТО-Б.АЛЧАК”, ІХ /девета/ категория, при граници и съседи: ПИ
039013-нива-„ГРАНД АГРО”ООД, ПИ 039034-полски път-кметство Розовецнеобр.земя, ПИ 039036- полски път-кметство Розовец-необр.земя, ПИ 000003-път ІІ
клас-държавата и други да бъдат използвани от Териториално поделение ”Държавно
ловно стопанство - Тракия” с.Стряма, община Раковски, обл.Пловдив за създаване на
временни складове за добита от държавен горски фонд дървесина, без да се нарушава
цялостта на почвения слой и се поддържа необходимата чистота около имотите.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
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