ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 721
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Приемане отчет за изпълнение на бюджета на община Брезово за
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.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, Общинският
съвет:
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Брезово за
2014г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за
2014г., съгласно Приложение №7.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 722
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижими имоти публична общинска
собственост-кабинети по дентална медицина.

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.18, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 5 /пет/ години за
извършване на здравни услуги-индивидуална практика за първична помощ по дентална
медицина с център с.Дрангово - следните помещения, ведно с правото на достъп до
общите и обслужващите помещения, както и медицински инвентар по опис, както
следва:
- кабинет по дентална медицина с площ 13 кв.м, чакалня с площ 9 кв.м и
санитарен възел с площ 3 кв.м, с предназначение „здравни услуги”, представляващи
част от Здравна служба в с.Дрангово намираща се в сградата на кметството, построена
в УПИ №ІІІ – поща, здравен дом, кв.35 от плана на с.Дрангово,одобрен със заповед
№24/23.09.1991 год. на кмета на община Брезово, актувана с АПОС № 98/16.10.1997
год., вписан в Агенция по вписванията –имотен регистър.
- стоматологичен кабинет – 11 кв.м, чакалня – 13 кв.м и санитарен възел – 3
кв.м, с предназначение „здравни услуги”, представляващи част от здравна служба в
с.Розовец с обща застроена площ на сградата 94 кв.м, построена в УПИ № І здравна
служба, кв.52 от плана на с.Розовец, одобрен със заповеди №30/30.08.1990 год. и
№7/20.01.1999 год. на кмета на община Брезово, актувана с АПОС № 5041/12.11.2014
год., вписан в Агенция по вписванията-имотен регистър.
ІІ. Отдаването под наем да се извърши чрез провеждане на публично оповестен
конкурс.
ІІІ.Определя начална конкурсна цена в размер на 16,00 /шестнадесет/ лева без
включен ДДС месечен наем общо за практиката с.Дрангово-с.Розовец.
ІV.Специфични условия на конкурса:
- Описаните в т.І помещения се отдават под наем, при условия че се ползват
единствено за целта, за която са предоставени, а именно за извършване на здравни
услуги - кабинети по дентална медицина, като не може да се преотстъпва за ползване,
да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се
пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т.І
помещения се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия
стопанин. Ако помещенията по т.І не се използват за това, за което са отдадени под
наем, наемното правоотношение да бъде прекратено;
- Кандидатите за участие да притежават образователна квалификационна степен
„магистър” по медицина. Да не са с отнети права да упражняват професията в

Република България. Да нямат финансови задължения към община Брезово към датата
на конкурса;
- Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК или да сключат такъв в 30дневен срок след подписване на договор за наем;
- В случай на нужда да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването
на помещението;
- кабинетите да работят целогодишно;
V. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Договор с РЗОК:
- със сключен договор с РЗОК-10 точки; Доказва се с представяне на договор с
РЗОК за съответната година.
- ако в офертата кандидата се задължава в 1-месечен срок от подписване на
договора да сключи договор с РЗОК-5 точки
- без сключен договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв-0 точки;
К2-Целегодишна работа на кабинета:
- при 8 часов работен ден на петдневна работна седмица-15 точки
- при 6 часов работен ден на петдневна работна седмица-10 точки
- при 4 часов работен ден на петдневна работна седмица-5 точки
К3-Професионален опит на участника:
- до 5 години стаж към момента на подаване на офертата-5 точки;
- до 10 години стаж към момента на подаване на офертата-10 точки;
- до 15 години стаж към момента на подаване на офертата-15 точки;
- над 20 години стаж към момента на подаване на офертата-20 точки;
К4-Предложена месечна наемна цена:
За най-високата месечна наемна цена -15 точки, а за всяка следваща низходяща
се намалява с 1 точка.
К5-Възможност на специалиста да бъде на разположение/на повикване/ за
консултация и дежурство-5 точки.
Комплексна оценка:
К= К1+К2+К3+К4+К5
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най-пълно
задоволяват нуждите на населението, а именно К1,К2, К3 и К5.
VІ. Депозит за участие в търга - 50,00 /петдесет/ лева.
VІІ. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия
по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на договор за наем с
класирания на първо място участник.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 723
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижими имоти публична
общинска собственост - лекарски кабинети, както и оборудване за
практика с.Зелениково.
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.18, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 5 /пет/ години за
извършване на здравни услуги - индивидуална практика за първична медицинска
помощ с център с.Зелениково - следните помещения, ведно с правото на достъп до
общите и обслужващите помещения, както и медицински инвентар по опис, както
следва:
- лекарски кабинет с площ 9 кв.м, манипулационна с площ 12 кв.м, чакалня с
площ 18 кв.м, санитарен възел с площ 4 кв.м и склад с площ 6 кв.м, с предназначение
„здравни услуги”, представляващи част от Здравна служба в с.Розовец построена в
УПИ №І здравна служба, кв.52 от плана на с.Розовец,одобрен със заповеди
№30/30.08.1990 год. и №7/20.01.1999 год.на кмета на община Брезово, актувана с
АПОС №5041/12.11.2014 год., вписан в Агенция по вписванията –имотен регистър.
- лекарски кабинет – 12 кв.м, чакалня – 13 кв.м и склад – 6 кв.м, с
предназначение „здравни услуги”, представляващи част от сградата на кметство
с.Бабек,построена в УПИ № VІІ-64 читалище, кметство, поща, кв.5 от плана на
с.Бабек,одобрен със заповед 30/04.10.1991 год. на кмета на община Брезово, актувана с
АПОС № 246/14.12.1999 год., вписан в Агенция по вписванията-имотен регистър.
-лекарски кабинет с площ 14 кв.м,манипулационна с площ 9 кв.м, стая за
почивка 7 кв.м, чакалня с площ 3 кв.м и санитарен възел с площ 7 кв.м, с
предназначение „здравни услуги”, представляващи част от Здравна служба в с.Чехларе
построена в УПИ №ІІІ-364 църква, кв.25 от плана на с.Чехларе,одобрен със заповед
№28/29.06.1993 год.на кмета на община Брезово, актувана с АПОС №1575/03.04.2006
год., вписан в Агенция по вписванията –имотен регистър.
ІІ. Отдаването под наем да се извърши чрез провеждане на публично оповестен
конкурс.

ІІІ. Определя начална конкурсна цена в размер на 56,00 /петдесет и шест/ лева
без включен ДДС месечен наем общо за практиката с.Зелениково-с.Розовец-с.Бабек.
ІV.Специфични условия на конкурса:
- Описаните в т.І помещения се отдават под наем, при условия че се ползват
единствено за целта, за която са предоставени, а именно за извършване на здравни
услуги-устройване на лекарски кабинети, като не може да се преотстъпва за ползване,
да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се
пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т.І
помещения се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия
стопанин. Ако помещенията по т.І не се използват за това, за което са отдадени под
наем, наемното правоотношение да бъде прекратено;
- Кандидатите за участие да притежават образователна квалификационна степен
„магистър” по медицина. Да не са с отнети права да упражняват професията в
Република България. Да нямат финансови задължения към община Брезово към датата
на конкурса;
- Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК или да сключат такъв в 30дневен срок след подписване на договор за наем;
- В случай на нужда да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването
на помещението;
-кабинетите да работят целогодишно;
V. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Договор с РЗОК:
-със сключен договор с РЗОК-10 точки; Доказва се с представяне на договор с
РЗОК за съответната година.
-ако в офертата кандидата се задължава в 1-месечен срок от подписване на
договора да сключи договор с РЗОК-5 точки
-без сключен договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв-0 точки;
К2-Целегодишна работа на кабинета:
-при 8 часов работен ден на петдневна работна седмица-15 точки
-при 6 часов работен ден на петдневна работна седмица-10 точки
-при 4 часов работен ден на петдневна работна седмица-5 точки
К3-Професионален опит на участника:
-до 5 години стаж към момента на подаване на офертата-5 точки;
-до 10 години стаж към момента на подаване на офертата-10 точки;
-до 15 години стаж към момента на подаване на офертата-15 точки;
-над 20 години стаж към момента на подаване на офертата-20 точки;
К4-Предложена месечна наемна цена:
За най-високата месечна наемна цена-15 точки, а за всяка следваща низходяща
се намалява с 1 точка.
К5-Възможност на специалиста да бъде на разположение/на повикване/ за
консултация и дежурство-5 точки.
Комплексна оценка:
К= К1+К2+К3+К4+К5
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най-пълно
задоволяват нуждите на населението, а именно К1,К2, К3 и К5.
VІ.Депозит за участие в търга- 50,00 /петдесет/ лева.

VІІ. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия
по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на договор за наем с
класирания на първо място участник.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 724
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и

разпореждане с общинско имущество за 2015г.
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.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2015 год. , раздел ІІ, буква В„ Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да продаде, т.1 Застроени имоти”, с общински
недвижим имот, представляващ : урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ /единадесети/
Складова база на КООП, кв.70 /седемдесети/ от действащия план на с.Розовец,
одобрен със заповед №30/30.08.1990 год. на кмета на общината с площ 1370 /хиляда
кв.м , ВЕДНО с построените в него: едноетажна полумасивна сграда със застроена
площ 21 кв.м,навес с три оградни стени със застроена площ 133 кв.ч, едноетажна
полумасивна сграда със застроена площ 63 кв.м, при граници на целия имот: улица и
от три страни- край на регулацията

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 725
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Розовец.

Общинският съвет след като изслуша предложението на 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:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от 19.06.2015
год. на имота в размер на 6366,00 /шест хиляди триста шестдесет и шест/ лева, от
които цената на земята-2740,00 лева, а на сградите 3626,00 лева.
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 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ
/единадесети/ Складова база на КООП, кв.70 /седемдесети/ от действащия план на
с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 год. на кмета на общината с площ
1370 /хиляда кв.м , ВЕДНО с построените в него: едноетажна полумасивна сграда
със застроена площ 21 кв.м,навес с три оградни стени със застроена площ 133 кв.ч,
едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 63 кв.м, при граници на целия
имот: улица и от три страни- край на регулацията.
2. Продажбата да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
3. Определя начална конкурсна цена на имота в размер на 6400,00 /шест
хиляди и четиристотин/ лева, от които 2757 лева – цена на земята и 3643,00- цена
на сградите.
4. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 3200,00 /три хиляди и
двеста/ лева.
5. Специфични условия на конкурса:
Кандидатите за участие в конкурса
- да са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон;

- те и техните свързани лица по смисъла на §13 от НРПУРОИ, да нямат парични
задължения към община Брезово;
-Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
-да запазят предназначението на обекта до 5 /пет/ години, считано от датата на
подписване на договора за покупко-продажба;
6. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Срок за запазване предназначението на имота като пункт за
ракиеизваряване:
-30 точки –без да се променя предназначението на обекта-пункт за
ракиеизваряване;
-20 точки- запазване предназначението на обекта до 10 години след подписване
на договора за покупко-продажба
-10 точки- запазване предназначението на обекта до 5 години след подписване
на договора за покупко-продажба;
К2-Предложена цена на имота:
-цена равна на началната конкурсна цена-10 точки;
-по 10 точки на всеки 50,00 /петдесет/ лева над обявената начална конкурсна
цена;
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, превес ще има участника, който ще запази
предназначението на имота за по-дълъг срок.
7. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на договор за покупкопродажба на имота с класирания на първо място участник.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 726
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в с.Борец.

Общинският съвет след като изслуша предложението на 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
Закон за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредба за реда за
придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет гр.Брезово РЕШИ: Приема и одобрява изготвената от
лицензиран експерт пазарна оценка от 21.07.2015 год. на учреденото право
на строеж върху урегулиран поземлен имот /УПИ/ №ІV /четвърти/
стопански дейности, кв.5 /пети/ от дестващия план на с.Борец, одобрен
със заповеди №05/26.01.1990 год. и №525/21.09.2007 год. на кмета на
общината, с площ на имота 2500 /две хиляди и петстотин/ кв.м, при
граници и съседи: УПИ І-41 стопански двор, край на регулация, улица,
УПИ ІІІ-Стопански дейности и УПИ ІІ-Стопански дейности, в размер на
3125,00 /три хиляди сто двадесет и пет/ лева за 1250 кв.м разгъната
застроена площ /РЗП/ на обекта.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1
от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на
строеж, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху
недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ
урегулиран поземлен имот /УПИ/ №ІV /четвърти/ стопански дейности,
кв.5 /пети/ от действащия план на с.Борец, одобрен със заповеди
№05/26.01.1990 год. и №525/21.09.2007 год. на кмета на общината, с площ
на имота 2500 /две хиляди и петстотин/ кв.м, при граници и съседи: УПИ
І-41 стопански двор, край на регулация, улица, УПИ ІІІ-Стопански
дейности и УПИ ІІ-Стопански дейности, за изграждане на ремонтна
работилница и автопарк.

2. Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в
размер на 3200,00 /три хиляди и двеста/ лева за 1250 кв.м РЗП на обекта.
3.Определя депозит за участие в търга 1600,00 /хиляда и шестстотин/
лева.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на търга и подписване на договора за учредяване
право на строеж върху имота.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 727
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в УПИ ІХ 208 соц.жилище , кв.28 от
действащия план на с.Дрангово по реда на чл.49а от Закон за общинска собственост за
построяване на социално жилище.

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
02.08.2015 год. на правото на строеж за изграждане на жилищна сграда на 100 кв.м
разгъната застроена площ /РЗП/ в ІХ /девети/ 208 /двеста и осем/ соц.жилище, кв.28 от
плана на с.Дрангово с площ 455 /четиристотин петдесет и пет/ кв.м , при граници:
УПИ Х соц.жил., улица,улица и УПИ VІІ 208 соц.жил в размер на 250,00 /двеста и
петдесет/ 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 ІХ /девети/ 208 /двеста и осем/ соц.жилище,
кв.28 от плана на с.Дрангово с площ 455 /четиристотин петдесет и пет/ кв.м , при
граници: УПИ Х соц.жил., улица,улица и УПИ VІІ 208 соц.жил на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ
ГАНЧЕВ с постоянен адрес с.Дрангово, общ.Брезово, ул.”5-та” №2Б.
3. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 250,00 /двеста и
петдесет/ 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 – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 728
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и

разпореждане с общинско имущество за 2015г.
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.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2015 год. , раздел ІІ, буква Б„ Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да предостави под наем или аренда, т.3 Земеделски
земи, които общината има намерение да предостави под наем или аренда”, с общински
недвижим имот, представляващ : поземлен имот № 026182 /нула, две, шест, едно,
осем, две/ от КВС на гр.Брезово, НТП: нива с площ 6,300 /шест декара и триста
кв.м/дка, местност «Юренлюка», ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:
поземлени имоти №№026183-нива- Донка Якова Ранделова, 000232-полски път-ОПФБрезово-необр.земя и 026158-полски път-ОПФ-Брезово-необр.земя

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 729
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя в землищeто на
гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение от председателя на ПК, 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 да 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 № 026182 /нула, две, шест, едно,
осем, две/ от КВС на гр.Брезово, НТП: нива с площ 6,300 /шест декара и триста
кв.м/дка, местност «Юренлюка», ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:
поземлени имоти №№026183-нива- Донка Якова Ранделова, 000232-полски път-ОПФБрезово-необр.земя и 026158-полски път-ОПФ-Брезово-необр.земя.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търг както следва: 24,00
/двадесет и четири/ лева на декар за една стопанска година.
3. Определя депозит за участие в търга- 100,00 /сто/ лева.
4. Дава съгласие АРЕНДАТОРА, за собствена сметка при необходимост и след
предварително писмено уведомление до АРЕНДОДАТЕЛЯ, да изменя начина на
трайно ползване на имота.
5. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търга и всички необходими
процедури по определяне на арендатора и подписване на договор за аренда за описания
в т.1 общински недвижим имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 730
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за утвърждаване на схема за поставяне на
преместваемо съоръжение в кв.60 по регулационния план 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.2 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията/ЗУТ/ и чл.6, ал.5 от Наредбата за реда и
условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на
градското обзавеждане на територията на община Брезово, Общински
съвет гр.Брезово утвърждава СХЕМА за разполагане на преместваемо
съоръжение за туристически информационен център в кв.60 по плана на
гр.Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
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- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 731
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и

разпореждане с общинско имущество за 2015г.
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.8, ал.9 от Закона за
общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2015 год. , раздел ІІ, буква Б„ Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да предостави под наем или аренда, т.3 Земеделски
земи, които общината има намерение да предостави под наем или аренда”, с общински
недвижим имот, представляващ : поземлен имот 000156 /нула, нула, нула, едно,пет,
шест/ от КВС на с.Дрангово, ЕКАТТЕ 23580, НТП: водостопанско съоръжение с площ
6,742 /шест декара седемстотин четиридесет и два/дка, местност «АЛМАДЕРЕ», V
/пета/ категория, при граници и съседи: поземлени имоти №№019009-нива-Къна Стоева
Аврамова, 019010-нива- «С.И.Г.»ООД, 000155-полски път-общинска земя Дранговонеобр.земя, 020003-нива-«ТЕРА-2006»ЕООД и други.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 732
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя в
землищeто на с.Дрангово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на председателя на ПК, 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 да 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
№000156 /нула, нула, нула, едно,пет, шест/ от КВС на с.Дрангово,
ЕКАТТЕ 23580, НТП: водостопанско съоръжение с площ 6,742 /шест
декара седемстотин четиридесет и два/дка, местност «АЛМАДЕРЕ», V
/пета/ категория, при граници и съседи: поземлени имоти №№019009-ниваКъна Стоева Аврамова, 019010-нива- «С.И.Г.»ООД, 000155-полски пътобщинска земя Дрангово-необр.земя, 020003-нива-«ТЕРА-2006»ЕООД и
други
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търг както
следва: 25,00 /двадесет и пет/ лева на декар за една стопанска година.
3. Определя депозит за участие в търга - 100,00 /сто/ лева.
4. Дава съгласие АРЕНДАТОРА, за собствена сметка при
необходимост и след предварително писмено уведомление до
АРЕНДОДАТЕЛЯ, да изменя начина на трайно ползване на поземлен
имота, както и да прави подобрения в него, които подобрения като спазва
законодателството на РБългария.
5. Дава съгласие АРЕНДАТОРА, за собствена сметка, при
необходимост и след предварително писмено уведомление до

АРЕНДОДАТЕЛЯ, да предприеме действия по възстановяване на
водостопанското съоръжение /сондаж/, както и да прави подобрения в него
като спазва законодателството на РБългария.
6. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търга и всички
необходими процедури по определяне на арендатора и подписване на
договор за аренда за описания в т.1 общински недвижим имот .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 733
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и

разпореждане с общинско имущество за 2015г.
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.8, ал.9 от Закона за
общинска собственост и чл.4 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2015 год. , раздел ІІ, буква В„ Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да продаде, т.2 Земеделски земи”, с общински
недвижим имот, представляващ : поземлен имот №096130 /нула,девет,шест,едно,три,
нула/, от КВС на с.Зелениково, НТП:нива с площ 0,155 дка, местност „РЕАЛНИ
ГРАНИЦИ 18Ж, АЛ.1” , ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи: поземлени
имоти №№096124-нива-„БОРЕЛ-БГ”ЕООД, 000313-полски път-ОПФ-Зелениковонеобр.земя и 096127-нива-Велко Митев Митев.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 734
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот-земеделска земя в землището на
с.Зелениково.

Общинският съвет след като изслуша предложението на 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 Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от месец август
2015 год. на имота в размер на 80,00 /осемдесет/ лева.
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 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден поземлен имот №096130
/нула,девет,шест,едно,три, нула/ от КВС на с.Зелениково, НТП:нива с площ 0,155
дка, местност „РЕАЛНИ ГРАНИЦИ 18Ж, АЛ.1” , ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи: поземлени имоти №№096124-нива-„БОРЕЛ-БГ”ЕООД, 000313полски път-ОПФ-Зелениково-необр.земя и 096127-нива-Велко Митев Митев
2. Продажбата да се извърши чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване.
3. Определя начална тръжна цена на имота в размер на 80,00 лева за целия
имот.
4. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 /сто/ лева.
5. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за покупко-продажба на имота с
класирания на първо място участник.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 735
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска
собственост за настаняване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства 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.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.66, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.11, ал.1 и 2 от Закона за пчеларството
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 10
/десет/ години с цел устройване на постоянен пчелин с над десет пчелни семейства
върху
общински
недвижим
имот
представляващ:
поземлен
имот
№045043/нула,четири,пет,нула, четири, три/ от КВС на с.Свежен, НТП:пасище,мера
с площ 1,896 /един декар осемстотин деветдесет и шест кв.м/ дка, местност „23
ДОНДУКОВО-КЪШЛАТА”, VІІІ /осма/ категория, при граници и съседи:имоти
045042-нива-н-ци на Генко Николов Генков, 045040-нива-Христо Генов Бабаджанов и
045077-полски път-кметство с.Свежен на БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ШИЦОВ с
постоянен адрес: с.Златосел, ул.”Вилна зона” №1.
2. Определя цена на учреденото право на ползване в размер на 760,00
/седемстотин и шестдесет/ лева за целия имот, за целия срок на ползване.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
подписване на договор за учредено право на ползване.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 736
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот

публична общинска собственост в с.Отец Кирилово.
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.18, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, 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, за устройване на кафе-аператив,
общински недвижим имот, представляващ терен с площ 72 /седемдесет и два/ кв.м за
поставяне на метален павилион – сглобяема конструкци , който терен се намира в
югоизточната част на УПИ ІV /четвърти/Озеленяване, църква, кв.23 /двадесет и
трети/ от плана на с.Отец Кирилово, одобрен със з-ди №18/27.06.1991 г. и
№255/03.04.2014 год. съгласно скица приложена към решението.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 36,00 /тридесет и шест/ лева без
включен ДДС, месечен наем за 72 кв.м.
3. Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
4. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 737
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 16/322/00833 от
27.11.2012г. по мярка 322 от ПРСР за Проект „Подобряване средата на живот в община
Брезово чрез обновяване на населените места”, 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:
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
№ 16/322/00833 от 27.11.2012г. по
мярка 322 от ПРСР за Проект „Подобряване средата на живот в община
Брезово чрез обновяване на населените места”, 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 –
гр.Брезово
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 117403,07 лв.
(сто и седемнадесет хиляди четиристотин и три лева и седем стотинки) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
16/322/00833 от 27.11.2012г. по мярка 322 от ПРСР за Проект
„Подобряване средата на живот в община Брезово чрез обновяване на
населените места” 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 №
16/322/00833 от 27.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 738
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 61/3/3131614 от
19.02.2015г. 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:
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 от 19.02.2015г. по
мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР, 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 – гр.Брезово
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 6749,09 лв.
(шест хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и девет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
61/3/3131614 от 19.02.2015г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за
местно развитие” от ПРСР 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 от 19.02.2015г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 739
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Брезово в Сдружение “Местна
инициативна група – общини Братя Даскалови, Брезово, Раковски“ с БУЛСТАТ/ЕИК:
160067816, регистрирано по дело №3222/2006 г. на Пловдивски окръжен съд.

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. 15, вр. с чл.21, ал.2 ЗМСМА,
Общинският съвет Брезово:
1. Прекратява членството на Община Брезово в Сдружение “Местна
инициативна група – общини Братя Даскалови, Брезово, Раковски“ с
БУЛСТАТ/ЕИК: 160067816, регистрирано по дело №3222/2006 г. на
Пловдивски окръжен съд.
2. Възлага на кмета на Община Брезово: г-н Радньо Манолов да
отправи едностранно писмено заявление до УС на Сдружението за
прекратяване на членството на Общината.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 740
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.

ОТНОСНО: Изменение на решение № 196 от 27.07.2012 г., свързано с избор на
представители на местната власт, които да влязат в колективния върховен и
колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови“.

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. 15, вр.с чл.21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общинският съвет Брезово:
1. Прекратява правомощията на Гънчо Маринов Прасков в качеството
му на представител на община Брезово в състава на Общото
събрание и Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови“.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 741
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.08.2015г.
ОТНОСНО: Потвърждаване на правомощията на инж. Радньо Манолов – кмет
на община Брезово като представител на общината в колективния върховен и
колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови“.

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. 15, вр. с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и във
връзка чл. 7, ал. 2 т.1 и 5 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка
„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие от ПРСР за
периода 2007-2013 г., Общинският съвет Брезово:
1. Потвърждава правомощията на инж. Радньо Манолов – кмет на
община Брезово като представител на общината в колективния върховен и
колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Брезово, Братя Даскалови“.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

