ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 318
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.02.2018 г.
Относно: Отчет за работата на Общинска администрация през 2017 г.
Общинският съвет след като изслуша отчета и предложението от
инж. Радньо Манолов – Кмет на общината Брезово с док.записка с
вх.№448/09.02.2018г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово приема Отчета за работата на общинска
администрация през 2017 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 319
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.02.2018 г.
Относно: Приемане на отчет за дейността на ОКБППМН за 2017 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на общината Брезово с док.записка
с
вх.№449/09.02.2018г., направените 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 отчет за дейността на ОКБППМН – гр. Брезово
за 2017 г.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, и във връзка с изпълнението на чл.7, ал.2 от ЗБППМН.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 320
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.02.2018 г.
Относно: Определяне на пасища, мери и ливади-общинска
собственост на територията на община Брезово за общо и индивидуално
ползване за стопанската 2018/2019 година.
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на общината Брезово с док.записка
с
вх.№450/09.02.2018г., направените 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 ЗСПЗЗ/ и чл.98,
ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
І. Определя пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално
ползване чрез предоставянето им под наем за стопанската 2018/2019 г., на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на Българска агенция по безопастност на храните /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.
ІІ. Определя минимален срок на договорите за наем 5 /пет/ стопански
години.

МОТИВИ: Съгласно чл. 37„и” от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи ЗСПЗЗ/ и чл.98, ал.4 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

/ППЗСПЗЗ/ Общинският съвет трябва да определи списъци с общински
имоти, предназначени за паша за общо и индивидуално ползване. С оглед
подпомагане животновъдите при отглеждане на техните пасищни животни,
Общински съвет гр.Брезово намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 321
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.02.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за продажба на учредено възмездно
право на строеж върху УПИ ІV стопански дейности, кв.5 от плана на
с.Борец, одобрен със з-д №05/26.01.1990 год. и з-д № 525/21.09.2007 год.
на кмета на община Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на общината Брезово с док.записка
с
вх.№451/09.02.2018г., направените 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/, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за
общинска собственост /ЗОС/ и чл.66 от Закона за собствеността /ЗС/
Общинският съвет гр. Брезово дава съгласие ЕТ” ЛЮДМИЛ РАБОТОВ 2002”, ЕИК 115739101, седалище и адрес на управление гр. Брезово, обл.
Пловдив, общ. Брезово, ул. ”Христо Ботев” №10, представляван от
ЛЮДМИЛ ВЕНКОВ РАБОТОВ - физическо лице-търговец в качеството
си на „суперфициент” по договор № 220/01.12.2015 год. за учредяване
безсрочно, възмездно право на строеж върху недвижим имот частна
общинска собственост, вписан в Агенция по вписванията, Служба по
вписванията гр.Пловдив с дв.вх. №39165, вх.рег. №40108/15.12.2015 г., акт
№110, том 105 да продаде учреденото му право на строеж върху
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 на лица, при цена и условия
каквито сметне за подходящи.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпила молба с вх.№ 5300-5/16.01.2018 год. и допълнение към нея от 07.02.2018 год. от ЛЮДМИЛ
ВЕНКОВ РАБОТОВ в качеството му на физическо лице-търговец с фирма
ЕТ” ЛЮДМИЛ РАБОТОВ-2002”, ЕИК 115739101 , седалище и адрес на
управление гр.Брезово, обл.Пловдив, общ.Брезово, ул.”Христо Ботев”№10
като „суперфициент” по договор № 220/01.12.2015 год. за учредяване
безсрочно, възмездно право на строеж върху недвижим имот частна
общинска собственост чрез търг с тайно наддаване, вписан в Агенция по
вписванията, Служба по вписванията гр.Пловдив с дв.вх. №39165, вх.рег.
№40108/15.12.2015 г., акт №110, том 105 върху 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 ІІСтопански дейности с искане да продаде учреденото му право на строеж
на трето лице.
С оглед на това да се даде възможност на фирмите да развиват своята
дейност и реализират своите инвестиционни намерения, Общинският съвет
Брезово намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 322
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.02.2018 г.
Относно: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на общината Брезово с док.записка
с
вх.№456/14.02.2018г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №314, т.5.2 взето с
протокол №34 от 25.01.2018 г., Общинският съвет гр.Брезово дава
съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
- Слав Нешев Георгиев, ЕГН ********** със сумата от 150 /сто и
петдесет/ лева;
- Наска Демирова Ангелова, ЕГН ********** със сумата от 50
/петдесет/ лева;
- Паун Денев Даскалов, ЕГН ********** със сумата от 1500
/хиляда и петстотин/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 323
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.02.2018 г.
Относно: Избор на комисия за установяване на конфликт на
интереси.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – Председател на Общински съвет Брезово с док.записка с
вх.№457/16.02.2018г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72,
ал.2, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1.
Прекратява дейността на комисията създадена с решение
№11/26.11.2015г. на Общински съвет Брезово.
2.
Създава Постоянна комисия за установяване на конфликт на
интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество в 3-членен състав :
Председател: Аргир Стоянов Вълчев – общински съветник
Членове: Кръстю Димитров Бациев – общински съветник
Дияна Тотева Банова – общински съветник

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 324
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.02.2018 г.
Относно: Подпомагане жител на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов
– Кмет на община Брезово с док.записка
с
вх.№459/20.02.2018г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №314, т.5.2 взето с
протокол №34 от 25.01.2018 г., Общинският съвет гр.Брезово дава
съгласие да бъде подпомогнато лицето Пенка Христозова Маринова, ЕГН
********** със сумата от 72 /седемдесет и два/ лева за покриване
разходите за ползване на услугата „Домашен социален патронаж”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

