ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 692
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на постоянната комисия по устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване.

Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на ПК,
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 устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване при
ОбС гр.Брезово за периода 01.07.2014г. – 31.05.2015г.

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
№ 693
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Програма за работата на общинския съвет през второто полугодие
на 2015 г.

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 и чл.10, т.7 от Правилника
за организацията и дейността му с ОбА, Общинският съвет гр.Брезово
приема Програма за работа на Общинския съвет гр.Брезово през второто
полугодие на 2015 г.

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
№ 694
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост на
територията на община Брезово за общо и индивидуално ползване.

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 Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37„и” от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.98, ал.4 от
ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Определя пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално
ползване чрез предоставянето им под наем за стопанската 2015/2016 г., на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, по землища както следва:
1. Списък с имоти за общо ползване, съгласно Приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение.
2. Списък с имоти за индивидуално ползване, съгласно Приложение
№ 2, неразделна част от настоящото решение с определените за всяко
землище средни годишни ренти плащания, определени съгласно Протокол
от 05.02.2015 г. на Комисия, назначена със Заповед № 18/13.01.2015 г. на
Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив.
ІІ. Определя минимален срок на договорите за наем 5 /пет/ стопански
години.
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
№ 695
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
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 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 открива 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 „ЧОМЛЕК ДЕРЕ” гр.Брезово, за който съгласно картата на
възстановената собственост са отредени поземлен имот №000092 от КВС на гр.Брезово,
ЕКАТТЕ 06361, НТП:язовир, площ на имота: 287,186 /двеста осемдесет и седем декара
сто осемдесет и шест кв.м/ дка, при граници и съседи:поземлени имоти №№ 000022пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, 000095-напоителен канал-ОПФ-необр.земя, 000094пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 001030-пасище с храсти-ОПФ-необр.земя и други,
АПОС №1439/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен
регистър и поземлен имот №000080 от КВС на гр.Брезово, НТП: водостопанско
хидромелиоративно съоръжение с площ 11,688 дка, без указана местност и категория,
при граници: поземлени имоти №№000274-полски път-ОПФ-необработваема земя,
000063-пасище, мера-ОПФ-необр.земя, 000075-дере-ОПФ-необр.земя, 000271-пасище,
мера-ОПФ-необр.земя и други.
2. Язовир „ЗАЙКОВ ГЕРАН” гр.Брезово, за който съгласно картата на
възстановената собственост са отредени поземлен имот № 000410 от КВС на
гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП: язовир, площ на имота: 134,248 /сто тридесет и
четири декара двеста четиридесет и осем кв.м/ дка,местност „Зайков геран”, при
граници и съседи: поземлени имоти №№000408-изоставени трайни насаждения-ОПФнеобр.земя,
000248-полски път-ОПФ-необр.земя, 000137-др.воден терен- ОПФнеобр.земя, 000130-полски път- ОПФ-необр.земя и други, АПОС №1440/02.03.2005
год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър и поземлен имот
№000137 от КВС на гр.Брезово, НТП: друг воден терен с площ 3,171 дка, при граници
и съседи: поземлени имоти № 000410-язовир-община Брезово, 000130-полски път-

ОПФ-необр.земя, 000191-пасище, мера-ОПФ-необр.земя, 000136-напоителен каналОПФ-необр.земя и други.
3. Язовир „БОЙЧО” /СОВАТЯ/ гр.Брезово, за който съгласно картата на
възстановената собственост са отредени поземлен имот № 000052 от КВС на
гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП: язовир, площ на имота: 239,630 /двеста тридесет и
девет декара шестстотин и тридесет кв.м/ дка,местност „Соватя”, при граници и съседи:
поземлени имоти №№000050-асище,мера-ОПФ-необр.земя, 000049-полски път-ОПФнеобр.земя, 000051-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 000049-полски път- ОПФнеобр.земя и други, АПОС №1442/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър и поземлен имот №000045 от КВС на гр.Брезово, НТП:
друг воден терен с площ 15,715 дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№000270-широкол.гора-МЗХ-ДЛ, 509002-широкол.гора-н-ци на Златю Иванов
калпошанов, 045001-нива-Гънчо Маринов Прасков, 045005-канал-ОПФ-необр.земя и
други.
4. Водоем „ДАМЛЪ ДЕРЕ” с.Сърнегор, поземлен имот № 000102 от КВС на
с.Сърнегор, ЕКАТТЕ 70593, НТП: водоем, площ на имота: 8,326 /осем декара триста
двадесет и шест кв.м/ дка,без указана местност, при граници и съседи: поземлени имоти
№№ 001021-залесена терит.-МЗХ-ДЛ, 000108-изоставена нива-ОПФ Сърнегорнеобр.земя, 001022-залесена терит.-МЗХ-ДЛ и 000056-вътрешна река-държаватаМОСВ, АПОС №1416/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.
5. Водоем „КУРТ ДЕРЕ” с.Сърнегор, за който съгласно картата на
възстановената собственост са отредени поземлен имот № 000129 от КВС на
с.Сърнегор, ЕКАТТЕ 70593, НТП: водоем, площ на имота: 5,545 /пет декара петстотин
четиридесет и пет кв.м/ дка, местност „ Куртдере/ Долн.лозя”, при граници и съседи:
поземлени имоти №№ 001042-дере-ОПФ Сърнегор-необр.земя, 001026-залесена терит.МЗХ-ДЛ, 001025-вътрешна река-ОПФ Сърнегор-необр.земя, 001024-залесена терит.МЗХ-ДЛ и други, АПОС №1415/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър и поземлен имот № 000226 от КВС на с.Сърнегор, НТП:
др.селскост.територия с площ 1005 дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№001042-дере-ОПФ-Сърнегор-необр.земя,
000212-полски
път-ОПФ-Сърнегорнеобр.земя, 000375-залесена територия-МЗХ-ДЛ, 000223-залесена територия-МЗХІДЛ
и други.
6. Язовир ”ПОЖАРА” с.Златосел, поземлен имот № 000349 от КВС на
с.Златосел, ЕКАТТЕ 31160, НТП: изк.водна площ, площ на имота: 29,323 /двадесет и
девет декара триста двадесет и три кв.м/ дка,местност „Пожара”, при граници и съседи:
поземлени имоти №№000339-пасище, мера-ОПФ-Златосел-необр.земя, 121003широкол.гора- Иван Христов Топалов, 121004-широкол.гора-н-ци на Йовко Йорданов
Живодеров, 121005-широкол.гора- н-ци на Стою Кръстев Николов и други, АПОС
№1413/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
7. Язовир „ДО СТОПАНСКИ ДВОР” с.Борец, поземлен имот № 000384 от
КВС на с.Борец, ЕКАТТЕ 05356, НТП: язовир, площ на имота: 12,267 /дванадесет
декара двеста шестдесет и седем кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлен имот
№000471-мочуище-ОПФ-Борец-необр.земя. АПОС №1458/02.03.2005 год., вписан в
Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.

8. Язовир „ДЪЛГЪНА”, поземлен имот № 000068 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
№№000069-пасище,мера-необр.земя с.Тюркмен,землищна граница, 000066-полски пътнеобр.земя с.Тюркмен, 000065-пасище, мера- необр.земя с.Тюркмен и други, АПОС
№1431/ 02.03.2005 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 - 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 Закон 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
№ 696
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична общинска
собственост в частна общинска собственост за поземлен имот в землището 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, 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,
Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявявен за частна общинска собственост
поземлен имот №000578 от КВС на гр.Брезово, НТП:друга
селскостопанска територия с площ 2,638 /два декара шестстотин
тридесет и осем кв.м/ дка , местност «Раднев геран», ІV /четвърта/
категория, при граници и съседи:имоти №090069-нива-Бояна Йонова
Иванова, 090065-полски път-ОПФ-необработваема земя, 090023-ниваПенка Неделчева Меразчиева, 000568-път ІІІ клас-държавата и 000580полски път-ОПФ-необработваема земя.

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
№ 697
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общински имот-земеделска земя в
землището 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.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 110 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие са бъде предоставен под аренда за срок от 15 /петнадесет/
стопански години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, общинска
земеделска земя
представляваща: поземлен имот № 014004 /нула,
едно,четири,нула,нула,четири/ от КВС на с.Тюркмен, ЕКАТТЕ 73794, НТП:нива с
площ на целия имот 2,753 /два декара седемстотин петдесет и три кв.м/ дка, V
/пета/ категория, местност „Билянина градина”, при граници и съседи: поземлен
имот № 014005-нива-н-ци на Василка Гинева Грозева, 014003-канал-необр.общинска
земя-с.Тюркмен, 014001-нива-кметство с.Тюркмен и 000060-населено мястонеобр.общ.земя-с.Тюркмен.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга в размер на 15,00
/петнадесет/ лева на декар за една стопанска година.
3. Определя депозит за участие в търга: 100,00 /сто/ лева.
4. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търга и всички необходими
процедури по определяне на арендатора и подписване на договор за аренда .

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
№ 698
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за социално жилище по реда на чл.49а
от ЗОС 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.49а от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.6, т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
10.06.2015 год. на правото на строеж за изграждане на жилищна сграда на 100 кв.м
разгъната застроена площ /РЗП/ в УПИ V /пета/-480 /четиристотин и осемдесет/
социално жилище, кв.44 /четиридесет и четвърти/ от плана на с.Борец, одобрен със
заповед № 05/26.01.1990 г. на кмета на общината, с площ на целият имот 610
/шестстотин и десет/ кв.м , при граници : задънена улица, УПИ ІV-480 за
соц.жилище, УПИ ІІ-Зеленина, УПИ VІ-480 за соц.жилище , УПИ VІІ-480 за
соц.жилище и улица в размер на 660,00 /шестстотин и шестдесет/ лева за 100 кв.м
разгъната застроена площ на сградата.
2. Дава съгласие да бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж за
построяване на жилищна сграда върху УПИ № V /пета/-480 /четиристотин и
осемдесет/ социално жилище, кв.44 /четиридесет и четвърти/ от плана на с.Борец,
одобрен със заповед № 05/26.01.1990 г. на кмета на общината, с площ на целият имот
610 /шестстотин и десет/ кв.м , при граници : задънена улица, УПИ ІV-480 за
соц.жилище, УПИ ІІ-Зеленина, УПИ VІ-480 за соц.жилище , УПИ VІІ-480 за
соц.жилище и улица на АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ , с постоянен адрес с.Борец,
общ.Брезово, ул.”15-та” №11.
3. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 200,00 /двеста/
лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено право на строеж .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 699
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична
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.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост и чл.19 от НРПУРОИ, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем, след провеждане на
публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години част от недвижим
имот – публична общинска собственост, намиращ се на І етаж, във фоайето
на училищна сграда, построена в УПИ ІІІ-1255 „Училище”, кв.57 от плана
на гр.Брезово, която част е с площ 25.05 кв.м с цел устройване на
книжарница.
2. Определя начална конкурсна цена на в размер на 50.00/петдесет/
лева месечен наем без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в конкурса – 50.00 /петдесет/ лева.
4. Специфични условия на конкурса:
Участниците в конкурса да са търговци регистрирани по реда на
Търговски закон.
5. Определя критерии за оценка на предложенията:
К1-Предложена месечна наемна цена:
-най-висока предложена месечна наемна цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена над 20%-5 точки;
К2-Осигуряване на трудова заетост на граждани от гр.Брезово:
-до едно работно място-5 точки
-повече от едно работно място-10 точки
Комплексна оценка:
К= К1+К2

При равен брой точки, превес ще имат точките от критерия за
месечния наем.
6. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на публично оповестен конкурс и подписване на
договора за наем.
7. Приходите от наема да се внасят в касата на общината, след което
бъдат предоставени на директора на училището за покриване на разходи
по поддръжка на сградата, за плащане на консумативни разходи на
учебното заведение и за покупка на учебна литература.

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
№ 700
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
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 № 628, т.5.2., взето с
протокол №46 от 13.02.2015г., Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие
да бъде подпомогнато лицето:
Петранка Никова Тодорова от с.Тюркмен със сумата от 150 /сто и
петдесет/ лева.

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
№ 701
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение на недвижим имот собственост на
юридическо лице в с.Златосел, Община Брезово, област Пловдив.

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, чл.34, ал. 3 от ЗОС
Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде прието дарение на недвижим имот,
представляващ самостоятелен обект № 2 (две) с НТП: „клуб” с площ от
110 кв.м., разположен на първи етаж от изградената двуетажна масивна
сграда /магазин/ със застроена площ 253 кв.м на етаж, която сграда е
изградена в УПИ № V-206 “Читалище,поща, магазин”, кв.18 от плана на
с.Златосел,Община Брезово, Пловдивска област, застроен и незастроен с
площ 420 кв.м, при граници: от север- УПИ І-204, от изток-УПИ ІV-205, от
юг-УПИ VІ-търговски дейности, ВЕДНО със съответните ид.части от
общите части на сградата и от правото на строеж.
Възлага на кмета на Общината да сключи сделката и приеме
Дарението по реда и при условията на чл.34, ал. 3 от ЗОС.

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
№ 702
Взето с протокол № 52 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.06.2015г.
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в с.Златосел, Община Брезово, област Пловдив, чрез правна сделка
Дарение.

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, чл.34, ал. 4 от ЗОС
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се извърши разпореждане със собствеността на
Общински недвижим имот – частна общинска собственост, чрез сключване
на правна сделка ДАРЕНИЕ, който недвижим имот представлява
самостоятелен Обект № 3 (три) с НТП: „магазин” с площ от 110 кв.м.,
находящ се на втория етаж на двуетажна масивна сграда /магазин/ със
застроена площ 253 кв.м, (съгласно приложена схема на самостоятелни
обекти от 17, 06,2013год. приета с Решение № 7, взето с протокол №11 от
заседание, проведено на 19.06.2013 год.), която сграда е изградена в УПИ
№ V-206 “Читалище,поща, магазин”, кв.18 от плана на с.Златосел,
Община Брезово, Пловдивска област, застроен и незастроен с площ 420
кв.м , при граници: от север- УПИ І-204, от изток-УПИ ІV-205, от юг-УПИ
VІ-търговски дейности, ВЕДНО със съответните ид.части от общите части
на сградата и от правото на строеж.
2. Дарението да бъде извършено в полза на Кооперация „Районен
кооперативен съюз-Пловдив”, ЕИК 000471753, седалище и адрес на
управление гр.Пловдив, общ.Пловдив, район Централен, ул. „Опълченска”
№4, представлявана от Лазар Николов Филчев в качеството му на
председател на кооперацията.
3. Правната сделка за Дарение, да бъде сключена след сключването и
вписването в Имотния регистър при Агенция по вписванията гр.Пловдив
на сделка за Дарение в полза на Община Брезово, Пловдивска област на
недвижим имот, собственост на Кооперация „Районен кооперативен съюз-

Пловдив”, ЕИК 000471753, представляващ Самостоятелен обект № 2 (две)
с НТП: „клуб” с площ от 110 кв.м., разположен на първи етаж от
изградената двуетажна масивна сграда /магазин/ със застроена площ 253
кв.м на етаж, която сграда е изградена в УПИ № V-206 “Читалище,поща,
магазин”, кв.18 от плана на с.Златосел,Община Брезово, Пловдивска
област, застроен и незастроен с площ 420 кв.м , при граници: от северУПИ І-204, от изток-УПИ ІV-205, от юг-УПИ VІ-търговски дейности,
ВЕДНО със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото
на строеж.
4. Възлага на кмета на Община Брезово, да предприеме необходимите
действия и да сключи сделката за Дарение в полза на Кооперация „Районен
кооперативен съюз-Пловдив”, ЕИК 000471753, по реда на чл.34, ал. 4 от
ЗОС и при условията на това решение.

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/

