ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 629
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Брезово и
неговите комисии за периода юли – декември 2014г.

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 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение отчет за дейността на Общински съвет –
Брезово и неговите комисии за периода юли – декември 2014г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
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
№ 630
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска администрация през
2014г.

Общинският съвет след като изслуша отчета 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 отчета на кмета на общината за работата на Общинска
администрация през 2014г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
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
№ 631
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в местността
„Дондуково”, землището на с.Свежен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-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, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка
от месец януари 2015 год. на поземлен имот 62.46 /шест,две,точка, четири,
шест/ от плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”,
землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на
областен управител на област с административен център Пловдив с площ на
имота 252 /двеста петдесет и два/ кв.м,трайно предназначение на
територията: земеделска, НТП: други жилищни терени, при граници на
имота: поземлени имоти № 62.45-др. жил.терен, 62.44-нива, 62.140-нива и
62.239-полски път в размер на 355,00 /триста петдесет и пет / 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 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 поземлен имот 62.46 /шест,две,точка, четири,
шест/ от плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”,
землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на
областен управител на област с административен център Пловдив с площ на
имота 252 /двеста петдесет и два/ кв.м, трайно предназначение на

територията: земеделска, НТП: други жилищни терени, при граници на
имота: поземлени имоти № 62.45-др. жил.терен, 62.44-нива, 62.140-нива и
62.239-полски път .
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
355,00 /триста петдесет и пет/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга: 300,00 /триста/ лева.
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 - 12
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
№ 632
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на общински недвижим имот публична общинска собственост в с.Отец Кирилово за развитие на
читалищната дейност.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на общински съветник, станалите разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.14, ал.7 от Закона за общинска
собственост /ЗОС/, в изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост през 2015 год., Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставена под наем за срок от 10 /десет/
години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване част от
двуетажна масивна сграда построена в УПИ VІІ /седми/ – читалище,
кметство, поща, здравна служба, кв.23 /двадесет и трети/ от действащия
план на с.Отец Кирилово, одобрен със заповед № 18/26.07.1991 год. на
кмета на общината, при граници на целия парцел : река Златица, улица,
УПИ ІV - Озеленяване и улица, която част представлява две помещения
намиращи се на първи етаж в сградата: помещение /библиотека и
книгохранилище/ с площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м и помещение - голям
салон.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1,00 /един/ лев на
месец без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 14,40
/четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ лева.
4. Обектът по т.1 да се предостави под наем за уреждане и
поддържане на библиотека, читалня, фото-,фоно-, филмо и видеотека.

5.
Наемателят
се задължава
да предоставя
безвъзмездно
помещенията по т.1 за провеждане на обществени и културно-масови
мероприятия от общината и общинските учебни заведения.
6. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга и подписване на договор за наем .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
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
№ 633
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на общински недвижим имот публична общинска собственост в с. Бабек за развитие на читалищната
дейност.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на общински съветник, станалите разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.14, ал.7 от Закона за общинска
собственост /ЗОС/, в изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост през 2015 год., Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставена под наем за срок от 10 /десет/
години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване част от
двуетажна масивна сграда построена в УПИ VІІ /седми/ - кметство,
читалище, поща, имот №64/шестдесет и четвърти/, кв.5 /пети/ от
действащия план на с.Бабек, одобрен със заповеди на кмета на общината с
№30/4.10.1991 год. и заповед №33/14.07.1995 год. за одобряване на ПУППРЗ, при граници на целия имот: улица, улица, УПИ VІІІ-65, УПИ ІХ-66 и
УПИ ХV Магазин, която част представлява помещение с площ 36 /тридесет
и шест/ кв.м, намиращо се на първи етаж в северозападната част на
сградата.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1,00 /един/ лев на
месец без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 14,40
/четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ лева.
4. Обектът по т.1 да се предостави под наем за уреждане и
поддържане на библиотека, читалня, фото-,фоно-, филмо и видеотека.

5.
Наемателят
се задължава
да предоставя
безвъзмездно
помещението по т.1 за провеждане на обществени и културно-масови
мероприятия от общината и общинските учебни заведения.
6. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга и подписване на договор за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
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
№ 634
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
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 Преходните
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 за откриване процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените
по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:
1. Язовир „Дълбок дол” с.Зелениково, поземлен имот № 000842 от КВС на
с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП: язовир, площ на имота: 34,392 /тридесет и четири
декара триста деветдесет и два кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №
000840-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 000130-напоителен канал-ОПФ-Зелениковонеобр.земя, 153006-пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя, 000296-полски път-ОПФЗелениково-необр.земя и други. За имотът е съставен АПОС №869/05.01.2004 год.,
вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
2. Водоем „Таушан тепе-север”, поземлен имот № 000297 от КВС на с.Стрелци,
ЕКАТТЕ 69818, НТП: водоем, площ на имота: 4,997 /четири декара деветстотин
деветдесет и седем кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№000309пасище,мера-ОПФ-Стрелци-необр.земя,
000308-блато-ОПФ-Стрелци-необр.земя,
000289-канал- ОПФ-Стрелци-необр. земя, 000295-блато-ОПФ Стрелци- необр.земя и
други. За имотът е съставен АПОС №1409/02.03.2005 год., вписан в Агенция по
вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
3. Язовир „Зъба”, поземлен имот № 000206 от КВС на с.Дрангово, ЕКАТТЕ
23580, НТП: язовир, площ на имота:52,139 /петдесет и два декара сто тридесет и девет
кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№000205-пасище,мера-ОПФДрангово-необр.земя, 000202-дере-ОПФ-Дрангово необр.земя, 000201-широколистна
гора-ОПФ-необр. земя, 000200-пасище, мера-ОПФ Дрангово- необр.земя и други. За
имотът е съставен АПОС №1230/02.02.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.
ІІ. 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 както следва:
1. За Язовир „Дълбок дол” с.Зелениково, поземлен имот № 000842 от КВС на
с.Зелениково - 1000,00 /хиляда/ лева.
2. Язовир „Зъба”, поземлен имот № 000206 от КВС на с.Дрангово - 1000,00
/хиляда/ лева.
3. Водоем „Таушан тепе-север”, поземлен имот № 000297 от КВС на с.Стрелци500,00 /петстотин/ лева.
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 Правилник 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 - 12
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
№ 635
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
ОТНОСНО: Опрощаване на наем за яз. „Дългъна”, поземлен имот
№000068 от КВС на с.Тюркмен.
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, Общинският съвет гр.Брезово:
ОТКАЗВА да уважи молбата на Петко Неделчев Петков от с.Тюркмен
в качеството му на пълномощник на „ПАТИСТРОЙ”ЕООД, седалище и
адрес на управление: с.Чоба, общ.Брезово, обл.Пловдив, представлявано от
НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ - управител, с искане да му бъде опростен наема за
2015 год. за язовир „Дългъна”, поземлен имот № 000068 /нула, нула, нула,
нула, шест, осем/ от КВС на с.Тюркмен, ЕКАТТЕ 73794, НТП: язовир, площ
на имота: 551,123 /петстотин петдесет и един декара сто двадесет и
три кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№000069пасище,мера-необр.земя с.Тюркмен,землищна граница, 000066-полски пътнеобр.земя с.Тюркмен, 000065-пасище, мера- необр.земя с.Тюркмен.
МОТИВИ: Няма законово основание, на което да бъде опростен
наем за общински недвижим имот.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 636
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на общински недвижим имот публична общинска собственост в с. Сърнегор за развитие на читалищната
дейност.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на общински съветник, станалите разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, в изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост през 2015 год., Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставена под наем за срок от 10 /десет/
години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване масивна
едноетажна сграда , без избено помещение и използваем таван със застроена
площ 95,58 /деветдесет и пет цяло и петдесет и осем / кв.м, състояща се от :
зала за посетители с площ 75,50 /седемдесет и пет цяло и петдесет/ кв.м,
канцелария-библиотека с площ 7,84 /седем цяло осемдесет и четири/ кв.м,
санитарен възел с площ 5,88 /пет цяло осемдесет и осем/ кв.м и покрито
предверие с площ 5,30 /пет цяло и тридесет/ кв.м, изградена в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ІІІ /трети/ Обществено и делово обслужване, кв.17
/седемнадесети/ от действащия план на с.Сърнегор одобрен със заповеди на
кмета на общината № 02/26.10.1990 год. и №353/29.06.2006 год. за влязъл в
сила подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация /ПР/, при граници
на целия имот улица, улица и УПИ І-Зеленина.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1,00 /един/ лев на
месец без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 14,40
/четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ лева.
4. Обектът по т.1 да се предостави под наем за уреждане и
поддържане на библиотека, читалня, фото-,фоно-,, филмо и видеотека.

5. Наемателят
се задължава
да предоставя
безвъзмездно
помещенията по т.1 за провеждане на обществени и културно-масови
мероприятия от общината и общинските учебни заведения.
6. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга и подписване на договор за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
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
№ 637
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
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 № 628, т.5.2., взето с
протокол № 46 от 13.02.2015г., Общинският съвет Брезово дава съгласие да
бъдат подпомогнати, лицата както следва:
Анета Асенова Чавдарова от гр.Брезово – 50 лв.
Пенка Славова Пуцелова от с.Тюркмен – 150 лв.
Илия Иванов Тодоров от с.Дрангово – 100 лв.
Катя Димитрова Атанасова от гр.Брезово – 50 лв.
Минка Петкова Костова от с.Борец – 100 лв.
Вълчо Тодоров Тодоров от гр.Брезово – 100 лв.
Стойка Славчева Маринова от с.Чоба – 150 лв.
Мария Димитрова Иванова от с.Пъдарско – 50 лв.
Ефтим Паунов Ефтимов от гр.Брезово – 50 лв.
Гина Видева Янкова от с.Чоба – 300 лв.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 638
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
ОТНОСНО: Включване на ЦНСТ Брезово в структурата на „Комплекс
за социални услуги”.
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 дава
съгласие:
1. Считано от 01.04.2015 г. Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания гр.Брезово да се присъедини към
структурата на „Комплекс за социални услуги” с.Зелениково.
2. Възлага на кмета на Община да предприеме необходимите действия
за изпълнение на решението.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 639
Взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.02.2015г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брезово в полза
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово
плащане по договор № 61/3/3131614/2015 от 19.02.2015 г. по мярка 4.1
„Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР, сключен между
Община Брезово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
I. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ
№ 61/3/3131614/2015 от 19.02.2015 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно
развитие”, сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет реши:
1. Упълномощава кмета на Община Брезово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 46 202,20 лв. (четиридесет и шест хиляди двеста и
два лева и двадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 61/3/3131614/2015 от
19.02.2015 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” сключен между
Община Брезово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Брезово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 61/3/3131614/2015 от 19.02.2015 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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