ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 66
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.04.2016г.

ОТНОСНО: Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и проблемите
на БД на територията на общината.

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.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема за сведение информацията на състоянието на общинската
пътна мрежа и проблемите на БД на територията на общината.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 67
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.04.2016г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
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, във връзка с чл.79 от АПК,
чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, Общинският съвет
гр.Брезово: Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с реш.№214/29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. №243, п-л
№22/2009г., изм.и доп. с р-е №154, п-л 14/2012 г., изм. и доп. с р-е №247,пл 19/2012 г., изм. и доп. с р-е №541, п-л 39/2014г. на Общински съвет
гр.Брезово , както следва:
§ 1. Приема нова редакция на чл.18 със следния текст:
Чл. 18. (1) Свободни имоти или части от тях – публична общинска
собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 /десет/ години,
след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс по реда на глава осма от настоящата Наредба при
условие, че се използват съобразно предназначението им и не се
препятства осъществяването на дейностите, за които са определени.
(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 1 кметът
на общината издава заповед и сключва договор за наем.
(3) Наемните цени се определят по реда на Наредбата за базисните
пазарни и наемни цени на имущество – общинска собственост на
територията на община Брезово, приета с реш. №246/30.11.2012 год., изм.
и доп. с реш. №353/27.06.2013 год. на Общински съвет.
(4) Отдаването под наем на терени - публична общинска собственост
за поставяне на павилиони, по схема одобрена от главния архитект на
общината, се извършва след решение на Общински съвет чрез публичен
търг или публично оповестен конкурс по реда на глава осма от настоящата
Наредба.

(5) Договорите за наем, сключени за срок по-кратък от 10 /десет/
години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя и след решение
на Общински съвет, могат да бъдат продължени за срок до 10 /десет/
години, като наемния срок заедно с периода на удължаване не трябва да
надхвърля определения в чл.18 от настоящата Наредба, максимален срок.
§ 2. Приема нова ал.5 на чл.22 със следния текст:
„Чл. 22, ал.5. Договорите за наем, сключени за срок по-кратък от 10
/десет/ години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя и след
решение на Общински съвет, могат да бъдат продължени за срок до 10
/десет/ години, като наемния срок заедно с периода на удължаване не
трябва да надхвърля определения в чл.18 от настоящата Наредба,
максимален срок.
§ 3. Приема нова редакция на чл.24, ал.1 със следния текст:
Чл. 24. (1) С решение на общинския съвет свободни нежилищни
имоти-частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг
или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за
задоволяване на съответните нужди на населението, както и на
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена
полза.
§ 4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с
реш.№214/29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. №243, п-л №22/2009г., изм.и
доп. с р-е №154, п-л 14/2012 г., изм. и доп. с р-е №247,п-л 19/2012 г., изм. и
доп. с р-е №541, п-л 39/2014г., изм. и доп. с р-е№598, п-л №43/2014г. на
Общински съвет гр.Брезово , е приета с решение №…, п-л №……/2016г. и
влиза в сила от датата на приемането и от Общинския съвет.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 68
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.04.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и начина на ползване на
дървесина, добита извън горски територии в община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, Общинският
съвет – Брезово приема Наредба за реда и начина на добиване и ползване
на дървесина извън горски територии в община Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 69
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.04.2016г.

ОТНОСНО: Допълване на списък на общински земеделски земи с НТП: пасище,
мера ; пасище с храсти и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2016/2017
година, одобрен с решение № 49 на Общински съвет гр.Брезово, взето с протокол №6
на заседание на Общински съвет, проведено на 25.02.2016 год.

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:
1. Дава съгласие да бъде допълнен списъка на общински земеделски земи с НТП:
пасище, мера; пасище с храсти и ливади за индивидуално ползване за стопанската
2016/2017 година, одобрен с решение № 49 на Общински съвет гр.Брезово, взето с
протокол №6 на заседание на Общински съвет, проведено на 25.02.2016 год. с
описаните по-долу имоти:
1. Поземлен имот №090026 /нула,девет,нула,нула,две,шест/ от КВС на
с.Борец, НТП: пасище, мера с площ 23,208 /двадесет и три декара двеста и осем кв.м/
дка, ІV/четвърта/ категория, местност „Мандра бонар”, при граници и съседи:
поземлени имоти №090018-кравеферма-държавна собственост-Борец, 090016др.тр.насаждения-Костадин Василев Желев, 090021-полски път-ОПФ-Борецнеобр.земя, 000504-пасище, мера-ОПФ-Борец-необр.земя и други - АПОС
№3079/01.06.2011 г.
2. Поземлен имот №007102 /нула,нула,седем,едно,нула,две/ от КВС на
с.Чехларе, НТП:пасище,мера с площ на целия имот 39,300 /тридесет и девет декара и
триста кв.м/ дка, местност „59 СТРАШНИЯ ДОЛ”, ІХ /девета/ категория, при граници
и съседи на целия имот:№007101-изост.тр.нас.-общинска земя кметство Чехларе,
землищна граница, №007105-широколистна гора-ДГФ, №007001-нива-н-ци на Колю
Стоилов Иванов и други - АПОС №2931/14.03.2011 г.

3. Поземлен имот №000003 /нула,нула,нула,нула,нула,три/ от КВС на
с.Сърнегор, НТП: пасище, мера с площ 15,546 /петнадесет декара петстотин
четиридесет и шест кв.м /дка, VІ /шеста/ и Х /десета/ категория, местност „Вехти
лозя/сермекчал”, при граници и съседи:поземлен имот №010005-полски път-ОПФСърнегор-необр.земя, 000020-залесена територия-МЗХ-ДЛ, 000035-полски път-ОПФСърнегор-необр.земя, 006004-полски път- ОПФ-Сърнегор-необр.земя и други, АПОС
№5719/25.04.2016 г.

4. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на
гражданите и жителите на Община Брезово, в частност на земеделските стопани и
животновъди и с цел спазване на законовите срокове за кандидатстване и подаване на
документи, предвид приетите изменения и допълнения в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи , обнародван в ДВ, бр.61 от 2015 г., приетото решение
подлежи на предварително изпълнение.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 70
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.04.2016г.

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 № 37, т.5.2, взето с
протокол №5 от 28.01.2016г.на Общински съвет Брезово, Общинският
съвет дава съгласие да бъде подпомогнат Петър Цвятков Дойчинов от
гр.Брезово със средства в размер на 100 /сто/ лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 71
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.04.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето
в община Брезово за 2016 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА , във връзка с чл.3, ал.1
от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският
съвет гр.Брезово приема Общинска програма за закрила на детето в
община Брезово за 2016 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 72
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.04.2016г.
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим
живот”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”.

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. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18,
ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет гр.Брезово
дава съгласие за:
1. Община Брезово да кандидатства с проектно предложение по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
2. Създаване на нов „Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда” като се разширят
дейностите в предоставянето на почасови услуги за социално включване в
общността или в домашна среда.
3. Предоставянето на услугите за социално включване в общността
или в домашна среда да се поддържат за срок не по-малко от 6 месеца без
прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с
изключение на непредвидени обстоятелства.

II. Упълномощава кмета на община Брезово да извърши всички
необходими действия, свързани с кандидатстване на община Брезово с
проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”,
приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 73
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.04.2016г.
ОТНОСНО: Прeдоставяне безвъзмездно за управление на помещения –
публична общинска собственост на Сдружение „МИГ Брезово-Братя Даскалови”
гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета
на община Брезово, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 и 3
от ЗОС , чл.16, ал.1 от НРПУРОИ и чл.13, ал.1 от Наредба № 22 от
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общинският съвет гр. Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно за управление
за срок до 31.12.2023 год. част от общински недвижим имот представляваща помещения – публична общинска собственост, намиращи
се в административна сграда на Община Брезово, построена в УПИ ІV -553
„ОбНС, аптека.........”, кв.43 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със
заповед №06/20.03.1992 год., както следва:
 Помещение №1 , намиращо се на ІV етаж от източната страна на
коридора с площ 36 кв.м
 Помещение №2 , намиращо се на ІV етаж от източната страна на
коридора с площ 17 кв.м
 Помещение № 3, намиращо се на IV етаж от западната страна на
коридора с площ 17 кв. м.

на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ”, със седалище и адрес на управление гр.Брезово, обл.
Пловдивска, регистрирано с решение № 118 от 22.02.2011 г. на
Пловдивски Окръжен съд, ф.д. 166/2010г. представлявано от инж. Радньо
Нанев Манолов в качеството му на Председател УС, с цел устройване на
офис.
2. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договори за управление.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

