ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 442
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.

ОТНОСНО: Потвърждаване на решение №440, взето с протокол №49 от заседание
на ОбС-Брезово проведено на 20.12.2018 г. относно: Преразглеждане на решение №434,
взето с протокол №48, на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 29.11.2018
год. за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за построяване на жилищна
сграда върху общински недвижим имот в с.Стрелци.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от Аргир
Вълчев – Председател на ОбС Брезово с док.записка вх.№638 от 21.12.2018 г.,
станалите разисквания и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово РЕШИ:
Потвърждава свое решение №440, взето с протокол №49 от 20.12.2018 г. на
заседание на общински съвет, относно: Преразглеждане на решение №434,
взето с протокол №48, на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.11.2018 год. за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за
построяване на жилищна сграда върху общински недвижим имот в с.Стрелци,
а именно:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА,
Общинският съвет след като преразгледа свое решение №434, взето с протокол
№48 от заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 29.11.2018 год.
го изменя така:
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 №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският
съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка
от месец ноември 2018 год. на учреденото право на строеж върху урегулиран
поземлен имот /УПИ/УПИ ІІІ /трети/ общински, кв.15 /петнадесети/ от
действащия план на с.Стрелци и съгласно скица № 569/23.10.2018 г. е с площ

643 /шестстотин четиридесет и три/ кв.м, при граници: улица, улица, УПИ ІV –
92 и УПИ ІІ общ. в размер на 932,00 /деветстотин тридесет и два/ лева за 100
кв.м разгъната застроена площ на жилищната сграда.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 443
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: Потвърждаване на решение №441, взето с протокол №49 от заседание на
ОбС-Брезово проведено на 20.12.2018 г. относно: Преразглеждане на решение №436, взето с
протокол №48, на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 29.11.2018 год. за
даване на съгласие за удължаване срока по чл.11 от договор за покупко-продажба
№42/26.06.2017 г. на недвижим имот в с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от Аргир
Вълчев – Председател на ОбС Брезово с док.записка вх.№638 от 21.12.2018 г.,
станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово РЕШИ:
Потвърждава свое решение №441, взето с протокол №49 от 20.12.2018 г. на
заседание на общински съвет, относно: Преразглеждане на решение №436,
взето с протокол №48, на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.11.2018 год. за даване на съгласие за удължаване срока по чл.11 от
договор за покупко-продажба №42/26.06.2017 г. на недвижим имот в с.Свежен,
а именно:
На основание чл.45 ал.7, във връзка с чл.45 ал.9 от ЗМСМА, Общинският
съвет след като преразгледа свое решение №436, взето с протокол №48 от
заседание проведено на 29.11.2018 год. :
Отменя т.2 на решение №436, взето с протокол №48, на заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 29.11.2018 год.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 444
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.

ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет –
Брезово през първото полугодие на 2019 г.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от Аргир
Вълчев – Председател на ОбС Брезово с док.записка вх.№635 от 14.12.2018 г.,
станалите разисквания и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т.12 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на
община Брезово, Общинският съвет – Брезово приема Програма за работа на
Общински съвет – Брезово през първото полугодие на 2019г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 445
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: План-сметка за 2019 година за дейностите по сметосъбиране
и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№621 от
28.11.2018 г., предложение от председателя на ОбС-Брезово, станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ,
чл.11, чл.12, чл.14 и чл.15 от Наредба №2 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезово,
Общинският съвет реши:
1. Определя основата за изчисляване на такса битови отпадъци както
следва :
- за физически лица – промил върху данъчната оценка на недвижимите
имоти
- за юридически лица – промил върху по-високата от данъчната оценка и
отчетната стойност на недвижимите имоти.
2. Определя годишна такса битови отпадъци за 2019г. за имотите на
физически лица в населените места, както следва:
а) за имоти, намиращи се в гр.Брезово и с.Чоба – 6,8 промила върху
данъчната оценка на имота, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,5 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 3,2 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,1 промила
б) за имоти, намиращи се в следните населени места от територията на
общината: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Розовец,
Отец Кирилово, Стрелци, Пъдарско, Сърнегор, Свежен, Тюркмен, Чехларе
– 6,6 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,4 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,81 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,39 промила

3. За нежилищни имоти на юридически лица, в т.ч. еднолични търговци:
а) подали декларация по чл.12 от Наредба №2 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги, приема годишен размер
на такса за обслужване четири пъти месечно на :
- контейнер тип „Бобър” с обем 1100 литра
- 895,00 лв.
В таксата са включени разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ.
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
в населените места се определя в размер на 2.28 промила върху по-високата от
данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти;
б) когато не може да се установи броя на използваните съдове - 6.8
промила върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на
недвижимите имоти, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,12 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,4 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2,28 промила
4. Определя за жилищни имоти на юридически лица, в т.ч. еднолични
търговци – 6,8 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,12 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,4 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2,28 промила
5. Утвърждава план-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл.
66, ал. 1 от ЗМДТ за 2019 г., съгласно Приложение 1.
6. Утвърждава план-сметка за 2019г. за приходите и разходите по видове
дейности и населени места, съгласно Приложение 2.
7. ВрИД Кмет на Община Брезово следва да включи в бюджета на
общината за 2019г. по прихода и разхода определените в план-сметката
средства.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 446
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани
промени на капиталовите разходи за 2018 год.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№634 от
14.12.2018 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.6 от ЗМСМА и
чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезово
одобрява компенсирани промени между обектите, включени за финансиране от
капиталовите разходи за 2018 г., както и включване на нови обекти, в рамките
на целевата субсидия
определена със закона за държавния бюджет,
преходните остатъци от предходни години, собствени средства и други
източници на финансиране, съгласно Приложение №1.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 447
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: Приемане на Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово за 2019 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№636 от
17.12.2018 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
гр.Брезово приема Календар на културните прояви, чествания и годишнини в
община Брезово за 2019 г.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 17, ал.1, т.5 от ЗМСМА и
съгласно Плана за работа на Общински съвет – Брезово през второто полугодие на 2018 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 448
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в
Общински съвет – Брезово.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от Аргир
Вълчев – Председател на ОбС Брезово с док.записка вх.№626 от 10.12.2018 г.,
станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10 от Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси, Общински съвет – Брезово Р Е Ш И :
1.
Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –
Брезово, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част
от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет
и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по
чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 449
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Брезово през 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от инж.
Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№632 от
13.12.2018 г., 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 Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският
съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост в община Брезово през 2018 год., раздел ІІ, буква Б, т.1
„ Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да предостави под наем”
с общински недвижими имоти представляващи:
с. Борец – Помещения, намиращи се в сграда - кметство построена в
урегулиран поземлен имот /УПИ/ №VІІІ - 238 “Кметство”, кв.17 от ПУП на
с.Борец с административен адрес с.Борец, ул.”17-та” №2, а именно:
Стоматологичен кабинет – 13 кв.м
Част от чакалня – 8 кв.м
Част от санитарен възел – 2 кв.м
с. Върбен - Помещения, намиращи се в сграда-здравна служба построена в
урегулиран поземлен имот /УПИ/ №VІІ Здравен дом, кметство, кв.31 от ПУП
на с.Върбен с административен адрес с.Върбен, ул.”1-ва” №30А, а именно:
Стоматологичен кабинет – 14 кв.м.
Част от чакалня – 6 кв.м., както и апаратура и инвентарни предмети по опис.

МОТИВИ: За описаните по-горе помещения е бил подписан договор за
наем 83/21.10.2013 год. със срок на действие до 20.10.2018 год. Помещенията се
ползват за кабинети по дентална медицина. Тъй като договорът за наем е
изтекъл с оглед на това да се осигури възможност на населението на двете
населени места да ползва здравни услуги, 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/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 450
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на части от недвижими имоти
публична общинска собственост - кабинети по дентална медицина и
оборудване към тях в с.Борец и с.Върбен.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от инж.
Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№632 от
13.12.2018 г., 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, 2 и 3 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският
съвет гр.Брезово РЕШИ:
І. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 10 /десет/
години за извършване на здравни услуги - индивидуална практика за първична
помощ по дентална медицина - следните помещения, ведно с правото на достъп
до общите и обслужващите помещения, както следва:
- Помещение с площ 13 кв.м, граници на помещението: от две страни
външни стени на сградата, коридор и чакалня, както и част от чакалня – 8 кв.м.
и санитарин възел с площ 2 кв.м, с предназначение „здравни услуги”,
представляващи част от Здравна служба в с.Борец, намираща се на І етаж от
сградата на кметството с обща застроена площ на сградата 222 кв.м на етаж,
построена в УПИ №VІІІ-238 “Кметство”, кв.17 от плана на с.Борец, одобрен със
заповед №05/26.01.1990 год. на кмета на община Брезово с административен
адрес с.Борец, ул.”17-та” №2, актувана с АПОС № 88/09.06.1997 год., вписан в
Агенция по вписванията –имотен регистър и инвентарни предмети намиращи
се в помещението.
- Помещение с площ 14 кв.м, граници на помещението: от две страни
външни стени на сградата, коридор и чакалня, както и част от чакалня – 6 кв.м,

с предназначение „здравни услуги”, представляващи част от здравна служба в
с.Върбен с обща застроена площ на сградата 60 кв.м, построена в УПИ № VІІ„Здравен дом, кметство”, кв.31 от плана на с.Върбен, одобрен със заповед
№02/03.02.1995 год. на кмета на община Брезово с административен адрес
с.Върбен, ул.”1-ва” №30А, актувана с АПОС № 3016/16.05.2011 год., надлежно
вписан в Агенция по вписванията-имотен регистър и апаратура и инвентарни
предмети намиращи се в помещението.
ІІ. Отдаването под наем да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс.
ІІІ. Определя начална конкурсна цена 20,00 /двадесет/ лева без
включен ДДС месечен наем общо за практиката с.Борец - с.Върбен.
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 отношение 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.
- Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК или да сключат такъв в
30-дневен 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;
- без сключен договор с РЗОК-0 точки;
К2-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;
К3-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;
Комплексна оценка:
К= К1+К2+К3
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които найпълно задоволяват нуждите на населението, а именно К1 и К2.
VІ. Депозит за участие в търга - 20,00 /двадесет/ лева.
МОТИВИ: За описаните по-горе помещения е бил подписан договор за
наем 83/21.10.2013 год. със срок на действие до 20.10.2018 год. Помещенията се
ползват за кабинети по дентална медицина. Тъй като договорът за наем е
изтекъл с оглед на това да се осигури възможност на населението на двете
населени места да ползва здравни услуги, Общинският съвет гр.Брезово намира
решението за целесъобразно.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 451
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична
общинска собственост в с.Борец.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№633
от 14.12.2018 г., 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 и 4 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският
съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ години,
след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, част от имот - публична
общинска собственост, находящ се на територията на с.Борец, която част е с
площ 35 /тридесет и пет/ кв.м, определена съгласно схема за разполагане на
преместваемо съоръжение, одобрена с решение №52/28.02.2008 год. на
Общински съвет гр.Брезово и попада в УПИ /урегулиран поземлен имот/ №ХV
/петнадесети/-“Културен дом,клуб на пенсионера,зеленина и стопански
дейности”, кв.17 /седемнадесети/ от плана на с. Борец, общ.Брезово,
обл.Пловдив при граници на целия имот: улица, УПИ № ХІІІ-144 “АПК, поща ,
УПИ №ХІІ-Зеленина, улица, УПИ №VІІІ-Кметство , УПИ № VІ-237 и УПИ №
VІІ-238.
2. Теренът да се използва за разполагане на преместваемо съоръжение с
цел устройване на търговски обект - кафе-аператив.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 21,00 /двадесет и един/ лева
без включен ДДС , месечен наем за 35 кв.м.
4. Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

МОТИВИ: Имайки предвид, че с решение № 52/28.02.2008 год. на
Общински съвет гр.Брезово има одобрена схема за разполагане на
преместваемо съоръжение, с цел осигуряване на постоянни източници на
приходи за общинския бюджет за финансиране на част от общинските
дейности, Общинският съвет Брезово намира решението за целесъобразно.
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РЕШЕНИЕ
№ 452
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№637
от 19.12.2018 г., станалите 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 №34/25.01.2018г.на Общински съвет – Брезово, Общинският съвет
гр.Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
1. Гергана Севдена Гогова жител на гр.Брезово, със сумата от 100 /сто/
лева.
2. Мария Йончева Николова жител на с.Пъдарско, със сумата от 100 /сто/
лева.
Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,
решение № 314, т. 5.2., взето с протокол № 34 от 25.01.2018 г. на ОбС, и след
като Общинският съвет гр. Брезово разгледа и все предвид социалния статус,
здравословното състояние на лицата и приложените документи към докладната
записка.
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РЕШЕНИЕ
№ 453
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.12.2018 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№639
от 27.12.2018 г., станалите 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 №34/25.01.2018г.на Общински съвет – Брезово, Общинският съвет
гр.Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
1. Магдалина Иванова Видолова, жител на с.Пъдарско, със сумата от 150
/сто и петдесет/ лева.
2. Рада Василева Билюкова, жител на с.Стрелци, със сумата от 150 /сто и
петдесет/ лева.
Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,
решение № 314, т. 5.2., взето с протокол № 34 от 25.01.2018 г. на ОбС, и след
като Общинският съвет гр. Брезово разгледа и все предвид социалния статус,
здравословното състояние на лицата и приложените документи към докладната
записка.
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