ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 423
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Информация за готовността на общината за работа при зимни условия през
сезон 2013/2014 год.

Общинският съвет след като изслуша информацията от 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 информацията за готовността на общината за работа
при зимни условия през сезон 2013/2014г. за сведение.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 424
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските
територии собственост на Община Брезово през 2014 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. 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
2014г., в обеми, както следва:
Ст.маса
Лежаща
Едра
Средна
Дребна
Дърва
м3
маса м3
м3
м3
м3
м3
ОБЩО
4562
3845
91
501
928
2325
В т.ч. ИГЛОЛИСТНИ
1030
670
0
258
206
206
В т.ч. ШИРОКОЛИСТНИ
3532
3175
91
243
722
2119
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 2014.
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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 425
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 403/13.09.2013 г.

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 № 403, взето с протокол № 28/13.09.2013г.,
относно: Създаване на условия за нормално функциониране на общинските учебни
заведения през 2013/ 2014 учебна година го изменя както следва:
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, т.3, ал.2 и 3, чл 11а от
Наредба №7/29.12.2000 г. с изменения и допълнения на същата от 2002,2003,2008,
2010, 2012 и 2013 г., Общинският съвет дава съгласие през учебната 2013/2014 г. да
се сформират паралелки под норматив в общинските училища както следва:
1.1 Начално училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Борец –
 Една слята паралелка с ученици от 1-ви и 4-ти клас, общо 10 ученика
 Една самостоятелна паралелка във втори клас с 9 ученика
 Една самостоятелна паралелка в 3-ти клас с 11 ученика
 Една полудневна подготвителна група с 14 шестгодишни деца
1.2 Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Стрелци
 Една самостоятелна паралелка в първи клас с 9 ученика
 Една самостоятелна паралелка във втори клас с 10 ученика
 Една самостоятелна паралелка в трети клас с 13 ученика
 Една самостоятелна паралелка в пети клас със 17 ученика
 Една самостоятелна паралелка в шести клас с 14 ученика
 Една самостоятелна паралелка в седми клас с 11 ученика
 Една самостоятелна паралелка осми клас с 12 ученика
Забележка: Паралелката в четвърти клас е с нормална пълняемост- 16 ученика
1.3 СОУ „Христо Смирненски” гр. Брезово
 Една самостоятелна паралелка в 9 клас с 13 ученика
 Една самостоятелна паралелка в 12 клас с 13 ученика

2. Дава съгласие да се осигурят от бюджета на общината допълнителни средства
за маломерни паралелки в размер, както следва:
2.1. За НУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Борец – 40% от размера на единния
разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за минимален брой и
действителния брой на учениците в съотвентите паралелки.
2.2. За ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Стрелци – 20% от размера на единния
разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за минимален брой и
действителния брой на учениците в съответните паралелки.
2.3. За СОУ „Христо Смирненски” – гр.Брезово – 20% от размера на единния
разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за минимален брой и
действителния брой на учениците в съответните паралелки.
3. За целодневните детски градини Общинският съвет определя 12 деца средна
месечна посещаемост през учебната 2013/ 2014г., с изключение на времето от
21.12.2013 г. до 05.01.2014 г. и от 01.06.2014 г. до 15.09.2014 г., както и при
епидемия и карантина в детската градина.
4. Кметът на общината да определи със заповед числеността на персонала в
детските градини през учебната 2013/2014 г.
5. Общинският съвет дава съгласие за разкриване на пета група в ЦДГ „Вела
Благоева” гр. Брезово, която да бъде целодневна .
6. В ЦДГ „Роза” с. Борец да продължи да функционира една сборна група с деца от
3 до 5 г. възраст
7. В ЦДГ „Светлина” с. Стрелци да продължи да функционират една сборна група
с деца от 3 до 6 г. възраст.
8. Транспортирането на пътуващите деца от ЦДГ да става с придружител,
осигурен от директора на съответната детска градина.
9. Да се осигури в срок до 20.10.2013 г. във всички общински учебни заведения за
есенно-зимния отоплителен сезон твърдо и течно гориво, както и годни за безаварийна
експлоатация отоплителни уреди.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 426
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци 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.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК,
Общинският съвет – Брезово приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определяне размера на местните данъци на територията на община Брезово, както
следва:
§ 1. Изменя и допълва чл.35, както следва:
1. Допълва с нова буква „в” с текст: „3,3 на сто - при придобиване на
недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност”.
§ 2. Изменя Чл.57, както следва:
1. В алинея първа думите „средствата за подслон или” се заличават;
2. В алинея трета думите „средствата за подслон и” се заличават;
§ 3. Изменя чл. Чл. 58, както следва:
1. В алинея първа думите „средствата за подслон и” се заличават;
2. Отменя алинея 4 и 5
3. В алинея 6 думите „по чл.10, ал.2” се заменят с „по чл. 11, ал. 2”:
§ 4. Отнемя чл. 59 и чл.60
§ 5. Разпоредбите на чл.35, буква „в” влизат в сила от 01 януари 2014г.
§ 6. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Брезово са приети с решение № ........, п-л
№ ...../2013г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 427
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №412, взето с пр.№28 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 13.09.2013 год. за учредяване безвъзмездно
право на ползване върху недвижим имот-публична общинска собственост в с.Златосел.

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 №412, взето с пр.№28 от заседание на Общински
съвет гр.Брезово, проведено на 13.09.2013г. за учредяване безвъзмездно право на
ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СВЕТЛИНА-1929 г.-с.Златосел”, ЕИК
000456687 го изменя, както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал. 6 от ЗОС Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на върху част
от едноетажна масивна сграда с изба със застроена площ 150 /сто и петдесет/кв.м
предназначена за здравна служба изградена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V
/пети/-здравен дом, кв.16 /шестнадесети/ от действащия план на с.Златосел, одобрен със
з-д № 1/03.02.1995 год., при граници на целия имот: УПИ ІV кметство, улица,улица и
улица, актувана с АПОС № 91/20.06.1997 год.,вписан в Агенция по вписванията-имотен
регистър, която част представлява:
 Помещение-библиотека с площ 21 /двадесет и един/ кв.м, намиращо се в
югозападната част на сградата, при граници на помещението:
манипулационна, външна стена и
 Помещение-книгохранилище и офис на секретар-библиотекаря с площ 16
/шестнадесет/ кв.м, намиращо се в североизточната част на сградата, при
граници на помещението:външна стена на сградата, външна стена на
сградана, коридор и помещение-офис.
 Избено помещение с площ 15 /петнадесет/ кв.м –склад
 Тоалетна с площ 2 /два/ кв.м, намираща се в западната страна на сградата,
при граници: тоалетна, коридор, помещение-библиотека и външна стена
на сградата
2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 /десет/ години, считано от
датата на подписване на договора за учредено право на ползване.

3. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване и вписването му
в Агенцията по вписванията, като разходите за вписването са за сметка на Община
Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 428
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.

ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №415, взето с пр.№28 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 13.09.2013 год. за учредяване безвъзмездно
право на ползване върху недвижим имот-публична общинска собственост 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.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет
след като преразгледа свое решение №415, взето с пр.№28 от заседание на Общински
съвет гр.Брезово, проведено на 13.09.2013 г. за учредяване безвъзмездно право на
ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”НАУКА-1904 г.-с.Стрелци”, ЕИК 000457789
го изменя, както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал. 6 от ЗОС Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”НАУКА-1904 г.-с.Стрелци”, ЕИК 000457789, седалище и
адрес на управление с.Стрелци, общ.Брезово,обл.Пловдив, представлявано от МАРИЯ
СТОЙКОВА ИВАНОВА-Мурджева в качеството и на Председател на Настоятелството
върху сгради изградени в УПИ Х Читалище, обществено и делово обслужване, кв.31 от
действащия план на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990 год. и
№116/13.03.2013 год., при граници на парцела: от север УПИ ХХ-204 и ХІІ-203, от
изток-улица, от юг-улица и от запад-УПИ ХІ-Кметство, както следва:
 масивна едноетажна сграда със застроена площ 130 /сто и тридесет/ кв.м
състояща се от три полящения: библиотека, книгохранилище и фоайе
и
 Част от масивна двуетажна сграда,която част се състои от помещение с площ 12
/дванадесет/ кв.м намиращо се на І етаж в западната част на сградата и помещение с
площ 16 /шестнадесет/ кв.м намиращо се на ІІ етаж в западната част на сградата ведно с
правото на достъп до общите и обслужващите помещения в сградата.
2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 /десет/ години, считано от
датата на подписване на договора за учредяване безвъзмездно право на ползване.
3. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване и вписването му

в Агенцията по вписванията, като разходите за вписването са за сметка на Община
Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 429
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 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.12, ал.3 от
Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2013 год. , раздел ІІ, буква „Г”
общински недвижим имот , представляващ помещение с площ 17 кв.м,
намиращо се на ІІ етаж от западната страна на коридора на двуетажна
масивна сграда, построена в УПИ ХVІІІ-1267 „Битов комбинат”, кв.64 от
действащия план на гр.Брезово , одобрен със заповед №06/1992 год, при
граници на целия имот: УПИ ІІ-Търговски дейности/жилища, УПИ ХVІІ627, УПИ ХІІІ-632 , ХІV-635 и улица.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 430
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост 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.12, ал.3 от Закона за
общинската собственост, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление за срок от 5
/пет/ години, за устройване на офис на „Бюро по труда” гр.Раковски , филиал Брезово
общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с
площ 17 кв.м, намиращо се на ІІ етаж от западната страна на коридора на
двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ХVІІІ-1267 „Битов комбинат”, кв.64 от
действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/1992 год, при граници на
целия имот: УПИ ІІ-Търговски дейности/жилища, УПИ ХVІІ-627, УПИ ХІІІ-632 , ХІV635 и улица на Агенция по заетостта гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков”
№3 представявана от Камелия Лозанова - Изпълнителен директор.
2. Всички разходи за ремонт на помещението, както и разходите за ел.енергия и
вода бъдат за сметка на Агенция по заетостта.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договор за управление.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 431
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 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.12, ал.3 от
Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2013 год. , раздел ІІ, буква „Г”
общински недвижим имот , представляващ І етаж от масивна едноетажна
сграда със застроена площ 285 кв.м, построена в УПИ ІІ Ученическо
общежитие, кв.47 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед
№06/20.03.1992 год., при граници и съседи на целия имот: от три страни
улица и УПИ ІV Общежитие.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 432
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост в
гр.Брезово за безвъзмездно управление на юридическо лице на бюджетна издръжка
представляващо СОУ”Христо Смирненски” 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.12, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имущество собственост на
община Брезово, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно за управление
на СОУ ”Христо Смирненски” гр.Брезово, ул.”Васил Коларов” №1, ЕИК
000454792, представляващо юридическо лице на бюджетна издръжка, част
от общински недвижим имот – публична общинска собственост
представляващ І етаж от масивна едноетажна сграда със застроена площ
285 кв.м,построена в УПИ ІІ Ученическо общежитие, кв.47 от
действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год.,
при граници и съседи на целия имот: от три страни улица и УПИ ІV
Общежитие.
2. Гореописаният имот се предоставя за управление безсрочно, при
условие, че се ползва единствено за нуждите, за които е предоставен, а
именно: за устройване на кухня и столова за хранене към училището, като
собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по друг
начин.
Предоставеният имот не може да се отдава под наем.
Таксата смет, застраховането, поддържането и ремонтите на
предоставения имот се извършват от лицата, на които са предоставени с
грижата на добър стопанин, като ежегодно в бюджетите
им се
предвиждат необходимите средства за целта. Когато нуждата от
предоставения имот отпадне, или същия се ползува в нарушение на
разпоредбите на чл.11 от ЗОС, горепосоченото училище се задължава да
предадат незабавно фактическото владение на имота на Община Брезово.

3. Общинският съвет Брезово възлага на Кмета на Община Брезово
да предприеме необходимите действия за предоставяне управлението на
горепосочения имот и предаде фактическото му владение.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 433
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в
частна общинска собственост на общинска земеделска земя в землището на с.Златосел.

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
общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Брезово:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот №000354, НТП друга
селскостопанска територия с площ 1,434 /хиляда четиристотин тридесет и
четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО», ІV /четвърта/ категория, при граници
и съседи:имоти 000218-нива-ОПФ-Златосел-обр.земя, №000355-път ІV класОПФЗлатосел-необр.земя и №000193/вътрешна река-ОПФ-Златосел-необр.земя, поради
отпаднала необходимост имота да бъде публична общинска собственост.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 434
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
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 № 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 бъдат подпомогнати:
1. Анета Александрова Генова от с.Чоба със сумата 200.00 /двеста/
лева.
2. Вълчо Тодоров Тодоров от гр.Брезово със сумата 150.00 /сто и
петдесет / лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 435
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013г.
ОТНОСНО: Определяне на позиция на представителя на община Брезово в Общото
събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив.

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.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово
упълномощава представителя на община Брезово определен с решение №
54/31.01.2013г. в Асоциация по В и К –Пловдив, да представлява общината на
следващото заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К –Пловдив,
като гласува по всички точки от дневния ред на събранието включени в
поканата, неограничено по начин който упълномощения сметне за подходящ.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

