ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 145
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските
територии собственост на Община Брезово през 2017 г.

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 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни продукти, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина на община
Брезово за 2017 г., в обеми както следва:
ст. маса

лежаща

едра

средна

дребна

дърва

м.куб.

маса, м.куб

м.куб.

м.куб.

м.куб.

м.куб.

345

962

1971

330

280

632

1691

ОБЩО
4045

3370

92

в т.ч. иглолистни
960

764

19

135

в т. ч. широколистни
3085

2606

73

210

2. При изпълнението на плана приоритетно да се следи общия обем
лежаща маса.
3.Възлага на Кмета на община Брезово да подпише годишния план за
ползване на дървесина на община Брезово за 2017г.
4. Ползването на дървесина да се извърши съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни продукти, а именно чрез продажба на стояща
дървесина на корен, като приоритетно бъде задоволявано населението на
Община Брезово с дърва за огрев.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 146
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.

ОТНОСНО: Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия и
готовността за задоволяване на населението с дърва за отоплителния сезон 2016/2017г.

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
гр.Брезово приема за сведение информацията за подготовката на
общината за работа при зимни условия и готовността за задоволяване на
населението с дърва за отоплителния сезон 2016/2017г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 147
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.

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”Краси-Бисер Стамболов”, седалище и
адрес на управление: гр.Пловдив, представляван от Бисер Димитров
Стамболов, а именно:
- язовир „Кору дере –долен ”, за който е отреден поземлен имот №
000176 от КВС на с.Дрангово, с площ 84,979 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, считано от 01.07.2016г.
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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 148
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.

ОТНОСНО: Покриване разходите за погребение на жител на с.Дрангово .

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 28.01.2016г.на Общински съвет Брезово, Общинският
съвет дава съгласие разходът за погребение на Илия Иванов Тодоров от
с.Дрангово да се покрие със средства от бюджета на
общината в размер на 150 /сто/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 149
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план
/ПУП-ПП/ за елементите на
техническата инфраструктура- част „Електро” и част „ВиК” за захранване на обект
„Сграда за селскостопански машини и селскостопанска продукция в имот №096124,
местност „Реални граници-18ж,ал.1”, с.Зелениково, община Брезово – собственост на
„БОРЕЛ-БГ”ЕООД с управител Марин Иванов Димитров.

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.109; чл.124а, ал.1;
чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2 , 135 ал.2 от ЗУТ и Решение №1, взето с
Протокол №13/29.09.2016 г. 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- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за елементите на
техническата инфраструктура- част „Електро” и част „ВиК” за захранване
на обект „Сграда за селскостопански машини и селскостопанска
продукция в имот №096124, местност „Реални граници-18ж,ал.1”,
с.Зелениково, община Брезово – собственост на „БОРЕЛ-БГ”ЕООД с
управител Марин Иванов Димитров.
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПП по т.1 съгласно
скицата - предложение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 150
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие

за определяне на

трасета за водопровод и електропровод.
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 и т.11 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 от ЗУТ, във
връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и предвид изложеното в докладната
записка, Общинският съвет гр.Брезово реши:
1. Дава предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за
определяне на трасета върху общински поземлен фонд за изграждане на
подземни
линейни
обекти
на
техническата
инфраструктура
представляващи външен водопровод и външен електропровод за
захранване на обект «Сграда за селскостопански машини и
селскостопанска продукция», който ще се изгради в имот №096124 от КВС
на с.Зелениково, местност «Реални граници 18ж, ал.1» собственост на
„БОРЕЛ-БГ”ЕООД, седалище и адрес на управление гр.Пловдив
представлявано от МАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ в качеството му на
управител и едноличен собственик на капитала.
2. Съгласието по т.1 от настоящото решение се отнася за поземлен
имот №000313 от КВС на с.Зелениково, НТП: полски път с площ на целия
имот 3,834 дка-публична общинска собственост, който попада в обхвата на
изграждания обект.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 151
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
ОТНОСНО: Даване мандат на представителя на община Брезово и представяне на
позиция на община Брезово в Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Пловдив.

Общинският съвет
след като изслуша
председателя на ОбС, станалите разисквания,
гласуване,

предложението на
и след поименно

Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 198е, ал.3 от Закона за
водите, Общинският съвет – Брезово определя инж.Радньо Манолов - кмет
на Община Брезово, за представител на община Брезово в «Асоциация по
В и К – Пловдив» за периода до изтичане на мандат 2015-2019 г.
1. Упълномощава инж.Радньо Манолов да участва в заседанията на
Асоциация по В и К – Пловдив» като гласува по предварителния
дневен ред заложен в покана така както сметне за добре.
2. При невъзможност на участва кмета на общината, Община Брезово
да се представлява от зам.-кмета на община Брезово г-н Енчо
Колев.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 152
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
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: поземлен имот 000943 /нула,
нула, нула, девет, четири, три/ от КВС на с.Зелениково, НТП:
др.жилищен терен с площ 0,800 /осемстотин кв.м/ дка , без указана
местност и категория, при граници и съседи: поземлен имот №000942др.жил.терен.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 153
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Зелениково.

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 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от месец октомври
2016 год. на поземлен имот 000943 /нула, нула, нула, девет, четири, три/
от КВС на с.Зелениково, НТП: др.жилищен терен с площ 0,800
/осемстотин кв.м/ дка , без указана местност и категория, при граници
и съседи: поземлен имот №000942-др.жил.терен в размер на 1200,00
/хиляда и двеста/ лева за целия имот.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1
от Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване поземлен имот 000943 /нула, нула, нула, девет,
четири, три/ от КВС на с.Зелениково, НТП: др.жилищен терен с площ
0,800 /осемстотин кв.м/ дка , без указана местност и категория, при
граници и съседи: поземлен имот №000942-др.жил.терен.
2. Определя начална тръжна цена на имота в размер на 1 200,00
/хиляда и двеста/ лева.
3. Определя депозит за участие в търга : 500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота и подписване на договор за покупкопродажба.

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен
интерес за закупуване на имота от страна на купувач, който притежава
сградите и подобренията в имота, както и с оглед осигуряване на
приходната част на бюджета на Община „Брезово”, област Пловдив. Ето
защо Общински съвет Брезово намира решението за целесъобразно.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 154
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
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 Е„
„Имоти, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба дела
на общината”, с общински недвижим имот, представляващ: 60/540 ид.
части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ /дванадесети/ 1261 /хиляда
двеста шестдесет и първи/, кв.33 /тридесет и трети/ от действащия
подробен устройствен план /ПУП/ на гр.Брезово, одобрен със заповед
№06/20.03.1992 год. на кмета на гр.Брезово с площ на целия парцел 540
/петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ХІ481, улица, УПИ ХІІІ-482, УПИ ХІV-480 и УПИ ХVІ-1256.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 155
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
ОТНОСНО: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане
на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІІ-1261, квартал 33 от плана 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, и във връзка §8, ал.2, т.1 и
ал.3 от Преходни разпоредби /ПР/ на Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, Общинският съвет Брезово:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за
регулация, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. по отношение на УПИ
ХІІ /дванадесети/ 1261 /хиляда двеста шестдесет и първи/, кв.33
/тридесет и трети/ от действащия подробен устройствен план /ПУП/ на
гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на
гр.Брезово с площ на целия парцел 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м,
при граници на целия имот: УПИ ХІ-481, улица, УПИ ХІІІ-482, УПИ ХІV480 и УПИ ХVІ-1256, като община Брезово с договор прехвърли
собствеността върху 60 /шестдесет/кв.м, включени в УПИ ХІІ-1261, кв.33
на заявителя МИНКА СТАНКОВА ГЪНЧЕВСКА, с постоянен адрес
гр.Пловдив.
2. Приема изготвената на 18.10.2016 год. от лицензиран оценител
пазарна оценка на правото на собственост върху 60 кв.м. в размер на
360,00 /триста и шестдесет/ лева.
3. Определя продажна цена на правото на собственост на описаните
по-горе 60/540 ид.части от УПИ ХІІ-1261, кв.33 от плана на гр.Брезово с
административен адрес ул.”Крайречна” №36 в размер на 360,00 /триста и
шестдесет/ лева, представляваща пазарната оценка на 60 кв.м.

4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по изпълнение на решението.

МОТИВИ: Постъпило е заявление с вх.№94-00-2230/06.10.2016 г. от
МИНКА СТАНКОВА ГЪНЧЕВСКА с искане да бъде приложена
регулацията на УПИ ХІІ-1261, кв.33 от действащия план на гр.Брезово,
одобрен със заповед № 06/20.03.1992 год. на кмета на община Брезово.
Г-жа Гънчевска е собственик на 480/540 ид.части от урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ХІІ /дванадесети/ 1261 /хиляда двеста шестдесет и
първи/, кв.33 /тридесет и трети/ от действащия подробен устройствен
план /ПУП/ на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на
кмета на гр.Брезово с площ на целия парцел 540 /петстотин и
четиридесет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ХІ-481, улица, УПИ
ХІІІ-482, УПИ ХІV-480 и УПИ ХVІ-1256 съгласно н.а. за покупко-продажба
срещу задължение за издръжка и гледане №55, том 3, дело 637/1994 г.
Съгласно предвижданията на действащия ПУП от улица с о.т. 158157-106 към УПИ ХІІ-1261 се предават 60 кв.м общинско място.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 156
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
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.10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.103, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Общинският съвет при община Брезово дава съгласие Община Брезово да
предостави временен безлихвен заем в размер до 20 000 лв. (двадесет
хиляди лева) със срок на погасяване до 31.12.2017 г. на ОУ „Св.Св. Кирил
и Методий” с.Стрелци. Средствата да се предоставят поетапно до размера
на необходимите плащания.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 157
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.10.2016г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината.

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 28.01.2016г.на Общински съвет Брезово, Общинският
съвет дава съгласие да бъде подпомогнати жители на общината, както
следва:
1. Иван Пенев Стойков от гр.Брезово със средства в размер на 100
/сто/ лева.
2. Донка Илиева Илиева от с.Пъдарско със средства в размер на 100
/сто/ лева.
3. Минка Петкова Ангелова от с.Пъдарско със средства в размер на
100 /сто/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

