ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 337
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013 г.
ОТНОСНО: Дейността на народните читалища на територията на община Брезово за
2012г.

Общинският съвет след като изслуша информацията
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

на кмета на

Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема информацията за дейността на народните читалища на
територията на община Брезово през 2012 г. за сведение.
2. Препоръчва на ОбА гр.Брезово да се извърши вътрешен одит на
читалищата в община Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 338
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013 г.

ОТНОСНО: Отчет за дейността на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване,
социална политика, и обществен ред към общински съвет гр.Брезово за периода 01.05.2012
г. – 30.04.2013 г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на председателката на ПК,
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 отчет за дейността на ПК по образование, култура, спорт,
здравеопазване, социална политика, и обществен ред към общински съвет
гр.Брезово за периода 01.05.2012 г. – 30.04.2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 339
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.
ОТНОСНО: Вземане решение за кандидатстване на община Брезово с проект:
„Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в
гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, 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 ЗМСМА , Общинският съветБрезово:
1. Дава съгласие община Брезово да кандидатства с проект:
„Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи
тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово,
Община Брезово” за финансиране към Стратегията за местно развитие на
Сдружение «МИГ Брезово, Братя Даскалови» по Мярка 322 «Обновяване
и развитие на населените места» по Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г.
2. Дейностите на проекта отговарят на приоритетите заложени в
Актуализирания Общински план за развитие на община Брезово 2009-2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 340
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.
ОТНОСНО: Вземане решение за кандидатстване на община Брезово с проект: „Доставка
на три нови автомобила за нуждите на домашния социален патронаж към Общинска
администрация 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 и ал.2 от ЗМСМА , Общинският съветБрезово:
1. Дава съгласие община Брезово да кандидатства с проект: „Доставка
на три нови автомобила за нуждите на домашния социален патронаж
към Общинска администрация гр.Брезово” за финансиране към
Стратегията за местно развитие на Сдружение «МИГ Брезово, Братя
Даскалови»
по Мярка 321 «Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони» по Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г.
2. Дейностите на проекта отговарят на приоритетите заложени в
Актуализирания Общински план за развитие на община Брезово 2009-2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 341
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Вземане решение за кандидатстване на община Брезово с проект:
„Реконструкция и благоустрояване на парк в УПИ І-парк, кв.26 по ЗРП на
гр.Брезово, 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 ЗМСМА, Общинският съветБрезово:
1. Дава съгласие община Брезово да кандидатства с проект:
„Реконструкция и благоустрояване на парк в УПИ І-парк, кв.26 по ЗРП
на гр.Брезово, Община Брезово”
за финансиране към Стратегията за
местно развитие на Сдружение «МИГ Брезово, Братя Даскалови» по Мярка
322 «Обновяване и развитие на населените места» по Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
2. Дейностите на проекта отговарят на приоритетите заложени в
Актуализирания Общински план за развитие на община Брезово 2009-2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 342
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Вземане решение за кандидатстване на община Брезово с проект:
„Реконструкция на покрив, санитарен възел и подмяна на дограма на съществуваща
сграда-читалищен дом в УПИ ІІ-читалище, кв.62 по ЗРП на с.Чоба, 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 ЗМСМА , Общинският съветБрезово:
1. Дава съгласие община Брезово да кандидатства с проект:
„Реконструкция на покрив, санитарен възел и подмяна на дограма на
съществуваща сграда-читалищен дом в УПИ ІІ-читалище, кв.62 по ЗРП
на с.Чоба, Община Брезово” за финансиране към Стратегията за местно
развитие на Сдружение «МИГ Брезово, Братя Даскалови» по Мярка 321 «
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
2. Дейностите на проекта отговарят на приоритетите заложени в
Актуализирания Общински план за развитие на община Брезово 2009-2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 343
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Вземане решение за кандидатстване на община Брезово с проект:
„Реконструкция на покрив и подмяна на дограма на съществуваща сграда-читалище
в УПИ І-233-читалище и озеленяване , кв.25 по ЗРП на с.Пъдарско, 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 ЗМСМА , Общинският съветБрезово:
1. Дава съгласие община Брезово да кандидатства с проект:
„Реконструкция на покрив и подмяна на дограма на съществуваща
сграда-читалище в УПИ І-233-читалище и озеленяване , кв.25 по ЗРП
на с.Пъдарско, Община Брезово” за финансиране към Стратегията за
местно развитие на Сдружение «МИГ Брезово, Братя Даскалови» по Мярка
321 « Основни услуги за населението и икономиката в селските райони»
по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
2. Дейностите на проекта отговарят на приоритетите заложени в
Актуализирания Общински план за развитие на община Брезово 2009-2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 344
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Одобряване на проект: ПУП – ПП (Парцеларен план) за нов подземен кабел
20 кV от ВЕЛ 20 кV до нов БКТП в поземлен имот № 62966.140.037 по КВС на с.Розовец,
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.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,
Общинският съвет – гр.Брезово, одобрява Подробен устройствен план –
парцеларен /ПУП-ПП/ за нов подземен кабел 20 кV от ВЕЛ 20 кV до нов
БКТП в поземлен имот № 62966.140.037 по КВС на с.Розовец, община
Брезово.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Брезово пред
Административен съд – Пловдив.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 345
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижими имоти публична общинска
собственост-пасище,мера в землището на 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.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи 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/ години, след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване с цел отглеждане на пасищни животни
или поддържане на имота в добро земеделско и екологично състояние общински
недвижими имоти – публична общинска собственост представляващи:
1. Поземлен имот №047051 /нула,четири,седем,нула,пет,едно/ от КВС на
с.Свежен, НТП:пасище,мера с площ 72,512 /седемдесет и два декара петстотин и
дванадасет кв.м/ дка, местност „23 ДОНДУКОВО-КЪШЛАТА”, ІХ категория, при
граници и съседи:имоти №047027-нива-н-ци на Еньо Стоилов Лигов, №047037-нива-н-ци
Стоил Станчев Абронов, №047050-изост.тр.нас.-кметство с.Свежен, № 047049-нива-нци на Рада Иванова Божкова и др.
2. Поземлен имот №043048 /нула,четири,три,нула,четири,осем/ от КВС на
с.Свежен, НТП:пасище,мера с площ 14,962 /четиринадесет декара деветстотин
шестдесет и два кв.м/ дка, местност „23 ДОНДУКОВО-КЪШЛАТА”, ІХ категория, при
граници и съседи:имоти №043045-изостав.тр.нас-кметство с.Свежен, №043042-нива-нци на иван Николов Йонов, №043058-широкол.гора-ДГФ, №043044-нива-Димитър
Димитров Вълков и др.
3. Поземлен имот №048062 /нула,четири,осем,нула,шест,две/ от КВС на с.Свежен,
НТП:пасище,мера с площ 17,799 /седемнадесет декара седемстотин деветдесет и девет
кв.м/ дка, местност „78 ДОБРЕВСКИ ДОЛ”, ІХ категория, при граници и съседи:имоти
№053036-широкол.гора-ДГФ, №048061-нива-н-ци на Георги Гюров Манев, №048063-ниван-ци на Георги Нанков Крусев, №048061-нива-н-ци на Георги Гюров Манев и др.
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 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);
 Лица, които са поели задължение да поддържат имота в добро земеделско и
екологично състояние
3. Участниците в търга следва да отговарят на изискванията за участие в търг за
земи от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ
4. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева/дка без включен
ДДС, наем за една календарна година.
5. Определя депозит за участие в търга както следва:
- за поземлен имот №047051 от КВС на с.Свежен- 100,00 /сто/ лева.
- за поземлен имот № 043048 от КВС на с.Свежен-50,00 /петдесет/ лева
- за поземлен имот № 048062 от КВС на с.Свежен-50,00 /петдесет/ лева
6. 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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 346
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот публична
общинска собственост в с.Бабек.

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.6, ал.1 от
Закона за общинска собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот №042007
/нула,четири, две,нула,нула,седем/от КВС на с.Бабек, НТП:друга
селскостопанска територия с площ 1,454 /един декар четиристотин
петдесет и четири кв.м/ дка , местност «26 КУЗА», V /пета/категория,
при граници и съседи:поземлени имоти №000135-път ІІ класРепубликанска пътна мрежа, №042006-полски път-кметство с.Бобек,
№042001-нива-Димитър Николов Димитров, №000096-вътрешна рекакметство с.Бабек, поради отпаднала необходимост имота да бъде
публична общинска собственост.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 347
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за
общинската собственост и чл.69, ал.1, т.4 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на АГЕНЦИЯ
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, седалище и адрес на управление гр.София,
ул.»Триадица» №2, ЕИК 121015056, представлявана от ИВАЙЛО ИВАНОВ Изпълнителен директор върху ІІІ /трети/ етаж от триетажна масивна сграда с изба със
застроена площ 193 кв.м на етаж, построена в УПИ № ІІ-1251 «МВР», кв.60 от ЗРП на
гр.Брезово, срещу задължението Дирекция «Социално подпомагане» гр.Раковски да поеме
издръжката на разходените вода, ел.енергия.
2. Срокът на договора на учреденото безвъзмездно право на ползване да бъде 10
/десет/ години, считано от датата на подписването му.
3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредяване право на ползване.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 348
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот публична
общинска собственост в с.Борец.

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.6, ал.1 от
Закона за общинска собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот
№020002/нула,две,нула,нула, нула,две/от КВС на с.Борец, НТП:храсти с
площ 2,740 /два декара седемстотин и четиридесет кв.м/ дка , местност
«ТОПРАХИСАР/ЮГСТ.П/», ІV /четвърта/категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №020001-нива-н-ци на Руса Иванова Колева,
№000036-полски път-ОПФ-Борец -необр.земя, №000027-полски път-ОПФБорец-необр.земя и №000094-пасище,мера-ОПФ-Борец-необр.земя, поради
отпаднала необходимост имота да бъде публична общинска собственост.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 349
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в землището на 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.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,Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване общински недвижим имот, представляващ: поземлен имот №004013 от КВС на
с.Свежен, НТП: друга селскостопанска територия с площ 859 кв.м, местност „30
Червена локва”, ІХ категория, при граници и съседи: имот №004012-НИВА-Н-ЦИ НА
Мария Маленова Дидова, имот №002068-широколистна гора-ДГФ и имот №004021-ниван-ци на Димитър Симов Шошев.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 215,00 /двеста и петнадесет/ лева
за целият имот.
3. Определя депозит за участие в търга 100,00 /сто/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажба 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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 350
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.

ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за дейността на вътрешния одит за 2013 г.

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 с чл.27, ал.2 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, Общинският съвет гр.Брезово
съгласува представения Годишен план на вътрешния одит за 2013г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 351
Взето с протокол № 25 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.05.2013г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител 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 № 299, т.1.6.1.
«Помощи по решение на ОбС», взето с протокол № 22 от 22.02.2013 г.,
Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъде подпомогнат Иван Раднев
Хаджийски от с.Чоба със сумата 150 /сто и петдесет/ лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

