ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 147
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на ПК по устройство на територията,
пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване
Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на ПК,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема отчета за дейността на на постоянната комисията по
устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и
благоустрояване за сведение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 148
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Брезово и неговите
комисии за периода 07.11.2011 г. – 22.06.2012 г.
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, вр. с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинският съвет – Брезово приема отчета на председателя на ОбС за
дейността на Общински съвет Брезово и неговите комисии за периода
07.11.2011 г. – 22.06.2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 149
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на Общински съвет
Брезово през второто полугодие на 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша предложената програма от
председателя на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, т.7 от Правилника
за организацията и дейността му с ОбА, Общинският съвет гр.Брезово
приема Програма за работа на Общинския съвет гр.Брезово през второто
полугодие на 2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 150
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Брезово 2012-2015 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.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 от Закона за защита
на животните, във връзка с § 17 от ПЗР на ЗИДЗЖЖ, Общинският съвет
Брезово:
1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени
кучета на територията на Община Брезово 2012 -2015 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 151
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и
отглеждане на кучета 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:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.5, във връзка с чл.47,
ал.5 от Закона за защита на животните, Общинският съвет Брезово:
1. Приема Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
кучета на територията на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 152
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Преотреждане на общински недвижим имот в 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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1 и ал.2, т.11
от Закона за устройство на територията , Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие
да се преотреди УПИ № VІ /шести/-общ, кв.105/сто и пети/ от плана на гр.Брезово,
одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на общината с площ 540
/петстотин и четиридесет/ кв.м , при граници : край на регулация, УПИ V-1889, УПИ
ІV-1988, улица и УПИ VІІ-общ. от УПИ № VІ /шести/-общ. в УПИ № VІ /шести/социално жилище.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 153
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Извършване на основен ремонт в базата на ЦДГ „Вела
Благоева” 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. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово подкрепя предложението на кмета на общината за извършване
основен ремонт на бараката в двора на ЦДГ „В.Благоева” гр.Брезово и дава
съгласие за осигуряване на средствата от бюджета на общината.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 154
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с
реш.№214/29.01.2009 год., изм. с реш. №243/2009 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.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от
АПК, чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, Общинският съвет
гр.Брезово:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както
следва:
§ 1. Приема нова редакция на чл.50 ал.4 със следния текст:
(4) При разпореждане с недвижим имот физическите и
юридическите лица заплащат на общината режийни разноски както следва:
- за имущества на стойност до 10 000 лева - 5% , но не по-малко от 50
лева
- за имущества на стойност над 10 000 лева -500 лв. + 1% за
горницата над 10 000 лева, изчислени върху:
1. Продажната стойност на имота, предмет на продажба без включен ДДС,
съответно стойността на ограниченото вещно право, което се учредява без
включен ДДС;
2. по-голямата стойност при замяна;
3. стойността на превишението при делба.
§ 2 Започнатите, преди датата на влизане в сила на изменението и
допълнението на горните текстови, производства по извършване на

разпоредителни сделки с общинско имущество, се приключват по новия
ред.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 155
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в УПИ ІХ 208 соц.жилище , кв.28 от
действащия план на с.Дрангово по реда на чл.49а от Закон за общинска собственост за
построяване на социално жилище.
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.49а от Закона за
общинската собственост и чл.49, ал.5, т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово :
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за построяване на жилищна
сграда в УПИ ІХ /девети/ 208 /двеста и осем/ соц.жилище, кв.28 от плана на
с.Дрангово, одобрен със заповед № 24/23.09.1991 год. и №42/18.01.2012 год. за
одобряване на ПУП-ПРЗ с площ 455 /четиристотин петдесет и пет/ кв.м , при
граници: УПИ Х соц.жил., улица,улица и УПИ VІІ 208 соц.жил. на ДИМИТЪР СЛАВОВ
ИЛИЕВ с постоянен адрес с.Дрангово, общ.Брезово.
2.Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 155,00 /сто петдесет
и пет/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
3.Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено право на строеж .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 156
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в УПИ VІІІ 208 соц.жилище , кв.28 от
действащия план на с.Дрангово по реда на чл.49а от Закон за общинска собственост за
построяване на социално жилище.
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.49а от Закона за
общинската собственост и чл.49, ал.5, т.1 от НРПУРОИ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за построяване на жилищна
сграда в УПИ VІІІ /осми/ 208 /двеста и осем/ соц.жилище, кв.28 от плана на
с.Дрангово, одобрен със заповед № 24/23.09.1991 год. и №42/18.01.2012 год. за
одобряване на ПУП-ПРЗ с площ 430 /четиристотин и тридесет/ кв.м , при граници:
УПИ Х соц.жил.,УПИ ІХ 208 соц.жил., улица и УПИ VІ 209 на ВАСИЛ ПЕНЕВ
ИВАНОВ с постоянен адрес с.Дрангово, общ.Брезово.
2. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 155,00 /сто
петдесет е пет/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено право на строеж .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 157
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в УПИ Х соц.жилище , кв.28 от
действащия план на с.Дрангово по реда на чл.49а от Закон за общинска собственост за
построяване на социално жилище.
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.49а от Закона за
общинската собственост и чл.49 ал.5 т.1 от НРПУРОИ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за построяване на жилищна
сграда в УПИ УПИ № Х/десети/ соц.жилище, кв.28/двадесет и осми/ от плана на
с.Дрангово, одобрен със заповед № 24/23.09.1991 год. и №42/18.01.2012 год. за
одобряване на ПУП-ПРЗ с площ 525/петстотин двадесет и пет/ кв.м , при граници:
УПИ улица, улица, УПИ ІХ 208 соц.жил., УПИ VІІІ 208 соц.жил., и УПИ №VІІ соц.жил
на ИВАН ТАНЕВ ТАНЕВ с постоянен адрес с.Дрангово , общ.Брезово.
2. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 173,00 /сто
седемдесет и три/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата
3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено право на строеж .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ

№ 158
Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в УПИ VІІ-соц.жилище, кв.28 от
действащия план на с.Дрангово по реда на чл.49а от Закон за общинска собственост за
построяване на социално жилище.
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.49а от Закона за
общинската собственост и чл.49, ал.5 т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за построяване на жилищна
сграда в УПИ № VІІ /седми/ соц. жилище, кв.28 /двадесет и осми/ от плана на
с.Дрангово, одобрен със заповед № 24/23.09.1991 год. и заповед №42/18.01.2012 год. на
кмета на общината за одобряване на ПУП-ПРЗ с площ 420 /четиристотин и
двадесет/ кв.м, при граници : улица, УПИ Х соц.жилище,УПИ VІ-209 и УПИ V-210 на
АНА БОРИСОВА ТАНЕВА, с постоянен адрес с.Дрангово, общ.Брезово.
2. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 155 /сто петдесет и
пет/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено право на строеж .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 159

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 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.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 Общински съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот , представляващ :
поземлен имот №000009 /нула,нула,нула,нула,нула,девет/ от КВС на гр.Брезово , НТП:
храсти с площ 9,419 /девет хиляди четиридстотин и деветнадесет кв.м/ дка, ІІІ
/трета/ категория, без указана местност, при граници и съседи: поземлен имот
000017-залесена територия-ДГФ, поземлен имот 000008-пасище,мера-ОПФнеобр.земя, поземлен имот 523006-широколистна гора-н-ци на Стойо Атанасов
Яковски, поземлен имот 523007-широколистна гора-н-ци на Петър Стоянов Петров и
други

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 160

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в 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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53 ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: поземлен имот №000009
/нула,нула,нула,нула,нула,девет/ от КВС на гр.Брезово, НТП: храсти с площ 9,419
/девет хиляди четиридстотин и деветнадесет кв.м/ дка, ІІІ /трета/ категория, без
указана местност, при граници и съседи: поземлен имот 000017- залесена територияДГФ, поземлен имот 000008-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, поземлен имот 523006широколистна гора-н-ци на Стойо Атанасов Яковски, поземлен имот 523007широколистна гора-н-ци на Петър Стоянов Петров и други.
2.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 2 780,00
/две хиляди седемстотин и осемдесет/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга :20% от началната тръжна цена.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с касирания на първо място участник се сключва след
представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 161

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Прeкратяване на съсобственост в с.Стрелци
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.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество ,Общинският съвет
гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО, седалище и адрес на
управление гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ЕИК 000471123, представлявана от
инж.Радньо Нанев Манолов - кмет на общината като собственик на 45/1235 ид.части от
УПИ ХІІ /дванадесети/-257 /две,пет,седем/, кв.21 /двадесет и първи/ от действащия
подробен устройствен план /ПУП/ на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990
год. с площ на 1235 /хиляда двеста тридесет и пет/ кв.м и ТАНЬО ГЕНОВ
ЗЕМЯРСКИ и СОНЯ ИВАНОВА ЗЕМЯРСКА като собственици на 1190/1235 ид.части
от УПИ ХІІ /дванадесети/-257 /две,пет,седем/, кв.21 /двадесет и първи/ от действащия
подробен устройствен план /ПУП/ на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990
год. с площ на 1235 /хиляда двеста тридесет и пет/ кв.м , ВЕДНО с построените в
него сгради и подобрения, като идеалната част на общината от 45/1235 ид.части
премине в собственост на ТАНЬО ГЕНОВ ЗЕМЯРСКИ и СОНЯ ИВАНОВА
ЗЕМЯРСКА, а същите заплатят на общината за стойностно уравняване сумата от 135,00
/сто тридесет и пет/ лева без включен ДДС.
2.Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 162

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 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.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 от Закон за
общинска собственост и чл.4 ал.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот , представляващ :
поземлен имот №222012/две,две,две,нула,едно, две/ от КВС на с.Зелениково ,
НТП:индустриална култура с площ 10.466/десет декара четиристотин шестдесет и
шест кв.м/ дка, VІ /шеста/ категория, местност „Ченгелере”, при граници и съседи:
поземлен имот 222011-индустриална култура-Павлин Атанасаво Бъчваров, поземлен
имот 000040-пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя и поземлен имот 000032полски път-ОПФ-Зелениково-необр.земя

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 163

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в с.Зелениково
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване,
общински
недвижим
имот
представляващ:
поземлен
имот
№222012/две,две,две,нула,едно, две/ от КВС на с.Зелениково , НТП:индустриална
култура с площ 10.466/десет декара четиристотин шестдесет и шест кв.м/ дка, VІ
/шеста/ категория, местност „Ченгелере”, при граници и съседи: поземлен имот
222011-индустриална култура-Павлин Атанасаво Бъчваров, поземлен имот 000040пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя и поземлен имот 000032-полски път-ОПФЗелениково-необр.земя.
2.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 3 140,00
/три хиляди сто и четиридесет/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга : 20% от началната тръжна цена.
4.Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 164

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в Върбен
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.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и
чл.45»и», ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово:
1.Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
недвижими имоти-публична общинска собственост от НТП: пасище,мера в НТП:друга
селскостопанска територия, а именно :
№ по
ред
1
2
3
4
5

Поземлен
имот №
017467
023008
022018
022222
022043

Местност
Вехти лозя/Пирамид
Костова мера
Скелята
До селото/ Узунтарл
Скелята

НТП
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

категория
Х
ІV,V,VІ
V
V,VІІІ
ІV,V,Х

Площ в
дка
62,135
7,674
1,563
4,932
7,472

№ на
АОС
2689
3063
3094
3059
3060

6

Пасище,мера
VІ
17,119
3345
020111 Костова мера
2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на
приемането му.
3. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия по
промяна начина на трайно ползване на описаните в т.1 от настоящото решение
общински недвижими имоти.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 165

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проект по Програмата за развитие
на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 год., мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места”

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. 23 от Закона за местното
самоуправление и местна администрация, Общинският съвет гр. Брезово
1. Дава съгласие Община Брезово да кандидатства за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 год., мярка
322 „Обновяване и развитие на населените места”
с
проект:
“Подобряване на средата на живот в община Брезово чрез обновяване
облика на населените места” .
2. Общинският съвет удостоверява, че дейностите включени в
проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на
Община Брезово:
 Приоритет 2 “Развитие и модернизация на местната
инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост”: Цел
1 “Реконструкция и модернизация на техническата
инфраструктура”.
 Приоритет 3.: “Подобряване привлекателността и качеството
на живот в община Брезово”
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 166

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ-1927 Г. С.ПЪДАРСКО”.

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, чл.34, ал.6 от ЗОС, във връзка с §4 от
ПЗР на Закон за народните читалища, Общинският съвет Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, безвъзмездно право на ползване на
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ-1927 Г. С.ПЪДАРСКО”, седалище и адрес
на управление с.Пъдарско, общ.Брезово, вписано в регистъра на народните читалища
към Министерство на културата под №208/11.06.2010 г. върху двуетажна масивна
стоманобетонна сграда-читалище със разгъната застроена площ 1240 кв.м,
състояща се от изба със застроена площ 60 кв.м, І етаж със застроена площ 590 кв.м
и ІІ етаж със застроена площ 590 кв.м, представляваща поземлен имот 233, попадащ
в УПИ І 233 Читалище и озеленяване, кв.25 от действащия план на с.Пъдарско,
одобрен със заповед №33/15.11.1991 год. на кмета на общината, с изключение на
помещение с площ 63 кв.м /пенсионерски клуб/, намиращо се на първи етаж от
сградата, строена през 1958 год., актувана с АПОС №2488/12.10.2009 год.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи от горното
решение действия.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 7
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 167

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за поемане разходите за издръжка на
ЦНСТ за м.май 2012 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.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово дава съгласие разходите за издръжка на Центъра за настаняване
от семеен тип за деца да бъдат за сметка на собствени общински приходи,
за времето от 01.05.2012 г. до 31.05.2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 168

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №133, взето с пр.№13 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 31.05.2012 год. за предоставяне под наем на
част от недвижим имот публична общинска собственост-пасище,мера на животновъд за
отглеждане на пасищни животни в с.Свежен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет
след като преразгледа свое решение № 133, взето с протокол №13 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 31.05.2012 год. за отдаване под наем на
общински недвижим имот в с.Свежен касаещо т.1 от решението, с която се определят
срока за отдаване под наем, взе следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост и раздел VІ от заповед № РД-09-116 от 21.02.2011 год. на
Министъра на земеделието, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ година, след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване с цел отглеждане на пасищни животни,
част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, която част е с
площ 110 дка и попада в поземлен имот № 014126 от КВС на с.Свежен, НТП:
пасище,мера с площ на целия имот 245,083 дка, местност „62 СВЕТИ КОСТАДИН”, Х
категория, при граници и съседи на целия имот:№014183-изостав.тр.нас., №014124иглолистна гора-ДГФ, №014072-дере-кметство Свежен, №014125-изостав.тр.нас.-н-ци
на Малчо Петров Трифонов и други, обозначена на скицата-предложение, приложена
към докладната записка.
2. Участниците в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи
пасищни животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на
общината, които:
2.1. отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска
служба, както следва:
а) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и
биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце
майки и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри);
2.2. отговарят на изискванията за участие в търг за земи от ДПФ по чл. 47в и 47з
ППЗСПЗЗ
3. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 лева/дка без включен ДДС ,
наем за една календарна година.
3. Определя депозит за участие в размер на 130,00 лева.

4. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 169

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №135, взето с пр.№13 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 31.05.2012 год. за предоставяне под наем на
общински недвижим имот в с.Пъдарско за настаняване на пчелин
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45 ал.7, във връзка с чл.45 ал.9 от ЗМСМА,
Общински съвет-гр. Брезово отменя свое решение № 135, взето с протокол
№ 13, на заседание проведено на 31.05.2012 год.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 170

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за учредяване право на ползване на общински
имот в с.Пъдарско
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.39, ал.1 и 9 от Закона
за общинската собственост , чл.66, т.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.11 от Закона за пчеларството Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на ползване за срок от 5 /пет/ години с
цел настаняване на пчелин за част от общински недвижим имот – публична общинска
собственост, която част е с площ 2000 кв.м и попада в поземлен имот №000058 от КВС
на с.Пъдарско, НТП: пасище,мера с площ на целия имот 5,300 дка, местност
„УШАККОРИЯ/ЧАИРГЬОЛ”, V категория, при граници и съседи на целия
имот:№000242-полски път-ОПФ-Пъдарско-необр.земя, №000241-полски път-ОПФПъдарско-необр.земя
и
№000121-водно
течение-ОПФ-Пъдарско-необр.земя,
обозначена на скицата-предложение, приложена към докладната записка на ЕМИЛ
ГОЛАМАЛИ ХОСЕЙНИ – регистриран като земеделски производител- пчелар,
собственик на 150 броя пчелни семейства.
2.Определя цена на учреденото право на ползване в размер на 60,00 лева без
включен ДДС, за една календарна година, за 2000 кв.м, а за целия период на ползване
цена в размер на 300,00 /триста/ лева без включен ДДС.
3.Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
подписване на договор за учредено право на ползване.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 171

Взето с протокол № 14 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2012 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №134, взето с пр.№13 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 31.05.2012 год. за предоставяне под наем на
общински недвижим имот в с.Чоба за настаняване на пчелин
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45,ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА,
Общинският съвет - гр.Брезово отменя свое решение № 134, взето с
протокол №13, на заседание проведено на 31.05.2012 год.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

