ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 517
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисията по образование,култура,спорт,

здравеопазване,социална политика и обществен ред към ОбС гр.Брезово
за периода 01.05.2013 – 30.04.2014г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на на комисията
по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и обществен ред
към ОбС гр.Брезово за периода 01.05.2013 – 30.04.2014г., станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово приема
за сведение отчета на комисията по образование,култура,спорт,здравеопазване
социална политика и обществен ред към ОбС гр.Брезово за периода 01.05.2013 –
30.04.2014г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ: 10
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 518
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването,

поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична общинска собственост.

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 §12, точка 2 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите
/ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год./ Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброени
по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:
1. Язовир „Дамналий” с.Зелениково, поземлен имот № 000804 от КВС на
с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП: язовир, площ на имота: 69,347 /шестдесет и девет
декара триста четиридесет и седем кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№125005-пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя и 000799 –широколистна гораМЗХ-ДЛ. За имотът е съставен АПОС №870/05.01.2004 год., вписан в Агенция по
вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
2. Язовир „Кору дере-горен” с.Дрангово, поземлен имот № 000012 от КВС на
с.Дрангово, ЕКАТТЕ 23580,местност „Ковачевото”, НТП: язовир, площ на имота:
111,813 /сто и единадесет декара осемстотин и тринадесет кв.м/дка, при граници и
съседи: поземлени имоти №№ 000010-пасище,мера-общинска земя Дранговонеобраб.,000009-дере-общинска земя Дрангово-необраб., 000007-пасище,мераобщинска земя Дрангово-необраб., 000006-широкол.гора-общинска земя Дранговонеобр. И други. За имотът е съставен АПОС №1429/02.03.2005 год., вписан в Агенция
по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
3. Водоем, поземлен имот № 000292 от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП:
водоем, площ на имота:3,890 /три декара осемстотин и деветдесет кв.м/ дка, при
граници и съседи: поземлени имоти №№000294-пасище,мера-ОПФ-Стрелци-

необр.земя, 000287-широкол.гора-гори извън ДГФ, 000289-канал- ОПФ-Стрелцинеобр. земя, 000291-пасище с храсти-ОПФ Стрелци- необр.земя и други. За имотът е
съставен АПОС №1410/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.
ІІ. Дава съгласие избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ „Условия и ред за
провеждане на публично оповестени търгове и конкурси”.
ІІІ. Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.1 от
настоящото решение в размер на 15,00 /петнадесет/ лева на декар без ДДС годишен
наем.
ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите -10 /десет/ години.
V. Определя депозит за участие в търга - 500,00 /петстотин/ лева за всеки
отделен обект.
VІ. Специфични условия към участниците в търга:
- участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани по реда на Търговски закон
VІІ. Определя следните договорни условия:
7.1 След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава
съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за ползване
на воден обект, което се издава от кмета на община Брезово.
7.2 Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за
осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към
тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилника за правилна и безопасна
експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната
инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.
VІІІ. Задължава кмета на общината, в случай на необходимост, до провеждане
на търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със становище от дирекция
„Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и храните.
ІХ. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия
по провеждане на публичен търг с явно наддаване и подписване на договор за наем с
класирания на първо място участник.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

/Ив.Илиева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 519
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - гараж в
гр.Брезово без търг или конкурс.

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.50 от Закона за
общинската собственост и чл.48 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
месец март 2014 год. на общински гараж №1, вход А,находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою
Коев” №12, Жилищен блок №1, построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно
строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ
на гаража 24 /двадесет и четири/ кв.м, при граници на гаража: от север-гараж №2, вх.А,
от юг-стълбище, от изток-изба, от запад-външна стена на сградата в размер на 2218.00
/две хиляди двеста и осемнадесет/лева без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден на ТОДОРКА АТАНАСОВА ГЛУШКОВА с
постоянен адрес: с.Борец, общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.”17-та” №1 и настоящ адрес:
гр.Брезово, ул. Кою Коев “ № 12, Жилищен блок №1, вх.А, етаж 2, ап.№9 общински
гараж №№1, вход А със застроена площ на гаража 24 /двадесет и четири/ кв.м, при
граници на гаража: от север-гараж №2, вх.А, от юг-стълбище, от изток-изба, от западвъншна стена на сградата, който гараж е построен в Жилищен блок №1, в УПИ № ХІІ“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово, одобрен със з-д
№6/20.03.1992 год., при граници на парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изтокУПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански дейности”, както и
съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж за
сумата от 2218.00 /две хиляди двеста и осемнадесет/лева без включен ДДС.

3. Определя срок за внасяне на сумата по т.2 от настоящото решение - 3/три/
месеца от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на купувача на имота.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ: 9
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

Забележка : Г-н Милко Генов Сарафов участва в работата на заседанието на ОбС, но не
участва в гласуването поради наличието на обстоятелства,създаващи условия за конфликт на
интереси.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 520
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост- гараж в
гр.Брезово без търг или конкурс.
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.50 от Закона за
общинската собственост и чл.48 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
месец март 2014 год. на общински гараж №2, вход Б ,находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою
Коев” №12, Жилищен блок №1 , построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно
строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово , ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ
на гаража 22 /двадесет и два/ кв.м, при граници на гаража: от север-гараж №1, вх.Б, от
юг-гараж №3-вх.Б, от изток-външна стена на сградата, от запад-изба в размер на
2030,00 / две хиляди и тридесет/лева без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден на СТОИЛ ГЕНОВ ГЕНОВ, с постоянен
адрес гр.Брезово, ул. Кою Коев “ № 12, Жилищен блок №1, вх.В, етаж 2, ап.№16
общински гараж №2, вход Б ,находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен
блок №1, със застроена площ на гаража 22 /двадесет и два/ кв.м, при граници на
гаража: от север-гараж №1, вх.Б, от юг-гараж №3-вх.Б, от изток-външна стена на
сградата, от запад-изба, построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно строителство”,
кв.28 от плана на гр.Брезово, одобрен със з-д №6/20.03.1992 год., при граници на
парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от
север- УПИ № І-“Стопански дейности” , както и съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж за сумата от 2030,00 / две хиляди и
тридесет/лева без включен ДДС.

3. Определя срок за внасяне на сумата по т.2 от настоящото решение - 3/три/
месеца от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на купувача на имота.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 521
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - гараж
в гр.Брезово без търг или конкурс.

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.50 от Закона за
общинската собственост и чл.48 от Наредбата за реда за придобивае, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
месец март 2014 год. на общински гараж №3, вход А , находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою
Коев” №12, Жилищен блок №1 , построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно
строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово , ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ
на гаража 18 /осемнадесет/ кв.м, при граници на гаража: от север и изток-външна стена
на сградата, от запад-гараж №2, вх.А, от юг-изба в размер на 1664,00 / хиляда
шестстотин шестдесет и четири/лева без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден на ГАНКА ГЕОРГИЕВА РАНДЕЛОВА, с
постоянен адрес гр.Брезово, ул. Кою Коев “ № 12, Жилищен блок №1, вх.А, етаж 3,
ап.№11 общински гараж №3, вход А , находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12,
Жилищен блок №1, със застроена площ на гаража 18 /осемнадесет/кв.м, при граници
на гаража: от север и изток-външна стена на сградата, от запад-гараж №2, вх.А, от югизба, който гараж е построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно строителство”, кв.28
от плана на гр.Брезово, одобрен със з-д №6/20.03.1992 год., при граници на парцела :
от запад-улица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ №
І-“Стопански дейности” , както и съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж за сумата от 1664,00 /хиляда шестстотин шестдесет и
четири/лева без включен ДДС.

3. Определя срок за внасяне на сумата по т.2 от настоящото решение - 3/три/
месеца от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на купувача на имота.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 522
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственостапартамент в гр.Брезово без търг или конкурс.

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. чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и
ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.30 от Наредба за общинския
жилищен фонд, приета от Общински съвет гр.Брезово, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
месец март 2014 год. на общински апартамент №5 /пети/ на втори етаж, вход “Б”
от жилищен блок №1 /едно/, построен в УПИ №ХІІ /дванадесет/-“Комплексно
жилищно строителство”, кв.28 /двадесет и осем/ от ЗРП на гр.Брезово от 1992
год., при граници на парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343
и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански дейности”, който апартамент се
състои от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 84
/осемдесет и четири/ кв.м , при граници на апартамента : от горе –ап.№13, от
ляво- ап.№4, от дясно- ап.№6 и от долу –гараж , ВЕДНО с таванско помещение №2
/две/ с площ 3,60 /три цяло и шестдесет / кв.м и мазе №2 /две/ с площ 11,20
/единадесет цяло и двадесет/ кв.м заедно с припадащите се 5,781% /пет цяло,
седемстотин осемдесет и един процента / идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото в размер на 13 800,00 / тринадесет
хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден на ЗЛАТКА ИВАНОВА ГАТЕВСКАСТОЯНОВА с постоянен адрес: гр.Брезово, ул. Кою Коев “ № 12, Жилищен блок №1,
вх.Б, етаж 2, ап.№5 общински апартамент №5 /пети/ на втори етаж, вход “Б” от
жилищен блок №1 /едно/, построен в УПИ №ХІІ /дванадесет/-“Комплексно жилищно
строителство”, кв.28 /двадесет и осем/ от ЗРП на гр.Брезово от 1992 год., при

граници на парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343 и УПИ №
ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански дейности”, който апартамент се състои от
три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 84 /осемдесет и
четири/ кв.м , при граници на апартамента : от горе –ап.№13, от ляво- ап.№4, от
дясно- ап.№6 и от долу –гараж , ВЕДНО с таванско помещение №2 /две/ с площ 3,60
/три цяло и шестдесет / кв.м и мазе №2 /две/ с площ 11,20 /единадесет цяло и
двадесет/ кв.м заедно с припадащите се 5,781% /пет цяло, седемстотин
осемдесет и един процента / идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото за сумата от 13 800,00 / тринадесет хиляди и
осемстотин/лева без включен ДДС.
3. Определя срок за внасяне на сумата по т.2 от настоящото решение - 3/три/
месеца от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на купувача на имота.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ: 10
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 523
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост апартамент в гр.Брезово без търг или конкурс.
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. чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и
ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.30 от Наредба за общинския
жилищен фонд, приета от Общински съвет гр.Брезово, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
месец март 2014 год. на общински апартамент №9 / девет/ на първи етаж, вход “А”
от жилищен блок №1 /едно/, построен в УПИ №ХІІ /дванадесет/-“Комплексно
жилищно строителство”, кв.28 /двадесет и осем/ от ЗРП на гр.Брезово от 1992
год., при граници на парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343
и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански дейности”, който апартамент се
състои от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 59 /петдесет
и девет/ кв.м , при граници на апартамента : от горе –тавански помещения, от
ляво- външни стени на сградата, от дясно- ап.№10 и от долу –ап. №1 , ВЕДНО с
таванско помещение №4 /четири/ с площ 21,76 /двадесет и единно цяла седемдесет
и шест / кв.м и мазе №4 /четири/ с площ 5,28 /пет цяло двадесет и осем / кв.м
заедно с припадащите се 4.063% /четири цяло , нула шестдесет и три процента /
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
мястото в размер на 10 170,00 / десет хиляди сто и седемдесет/лева без включен
ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден на ТОДОРКА АТАНАСОВА ГЛУШКОВА с
постоянен адрес: с.Борец, общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.”17-та” №1 и настоящ адрес:
гр.Брезово, ул. Кою Коев “ № 12, Жилищен блок №1, вх.А, етаж 2, ап.№9 общински
апартамент №9 / девет/ на първи етаж, вход “А” от жилищен блок №1 /едно/,
построен в УПИ №ХІІ /дванадесет/-“Комплексно жилищно строителство”, кв.28
/двадесет и осем/ от ЗРП на гр.Брезово от 1992 год., при граници на парцела : от

запад-улица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ №
І-“Стопански дейности”, който апартамент се състои от две стаи, кухня и
сервизни помещения със застроена площ 59 /петдесет и девет/ кв.м , при граници
на апартамента : от горе –тавански помещения, от ляво- външни стени на
сградата, от дясно- ап.№10 и от долу –ап. №1 , ВЕДНО с таванско помещение №4
/четири/ с площ 21,76 /двадесет и единно цяла седемдесет и шест / кв.м и мазе №4
/четири/ с площ 5,28 /пет цяло двадесет и осем / кв.м заедно с припадащите се
4.063% /четири цяло , нула шестдесет и три процента / идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 10 170,00
/ десет хиляди сто и седемдесет/лева без включен ДДС.
3. Определя срок за внасяне на сумата по т.2 от настоящото решение - 3/три/
месеца от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на купувача на имота.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ: 9
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

Забележка : Г-н Милко Генов Сарафов участва в работата на заседанието на ОбС,но не участва
в гласуването поради наличието на обстоятелства,създаващи условия за конфликт на
интереси.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 524
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
предложение от общински съветник, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 468,т.5.2,взето с протокол №
33 от 13.02.2014г на Общински съвет гр.Брезово, Общинският съвет дава съгласие да
бъдат подпомогнати жители на общината както следва :
- Видьо Тодоров Видев от с.Стрелци със сумата от 300,00/триста/лева;
- Анета Александрова Генова от с.Чоба със сумата от 100,00/сто/ лева.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ: 10
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 525
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за

организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието
му с ОбА,приет с решение № 23/2011г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на ОбС,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.34, ал.1 и 2 от ЗМСМА, и чл.26,ал.2
от Закона за нормативните актове, Общинският съвет – Брезово приема Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет,неговите комисии и взаимодействията му с ОбА , както следва :
§ 1 Чл.15,ал.1, се изменя така :
/1/ Общинският съветник получава възнаграждение за участието си за един
месец в редовните и извънредни заседания на Общинския съвет и неговите комисии в
размер на 44 на сто от средната брутна заплата в Общинска администрация за
съответния месец.
§ 2 В Чл.16 се правят следните изменения:
1. В текста на ал.2 – числото „20” се заменя с числото „50”.
§ 3 Измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействията му с ОбА са приети с
решение №........, протокол ........./..........2014 г. и разпоредбите им влизат в сила от м.
юни 2014 г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ: 10
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 526
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 30.05.2014г.
ОТНОСНО: Определяне размер на възнаграждение на общинските съветници

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.2, във връзка с чл.34,ал.1 и 2 от ЗМСМА, и чл.5, ал.1,
т.21 от Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общинският
съвет:
1. Определя възнаграждение на общински съветник за изпълнение на
задълженията му в размер на 44 на сто от средната брутна работна заплата в
Общинска администрация – Брезово за съответния месец, считано от м.юни 2014г.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

