ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 528
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за управление на общинските горски територии собственост на
община Брезово, Приета с решение №52, взето с протокол №7 от
31.01.2012 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Аргир Вълчев – Председател на ОбС - Брезово с док.записка вх.№109 от
08.05.2019 г., 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 Закона за нормативните актове, Общинският съвет
гр.Брезово Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на общинските горски територии собственост на община
Брезово както следва:
§ 1. Чл.29, ал.4 се отменя.
§ 2. Чл.29, ал.7 се отменя.
§ 3. Чл.29, ал.8 се отменя.
§ 4. Чл.40, ал.3, т.4 се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Тази наредба влиза в сила от датата на публикуването й на
интернет страницата на община Брезово.
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово,
проведено на …………., протокол № ….., т. ….. от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

МОТИВИ: Във връзка с получен протест изх.№ 1108/2019 г. от 11.03.2019 г.
PRB 2019008101230 на Окръжна прокуратура – Пловдив, с цел синхронизиране на
Наредбата с нормативни актове от по-висока степен, Общинският съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 529
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за общинския жилищен фонд, Приета с решение №275, взето с
протокол №18 от 08.09.2005 г., изм. и доп. и решение №542 на Общински
съвет Брезово, взето с протокол №39/31.07.2014 г., изм. и доп. с решение
№472, взето с протокол №53/28.02.2019 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Аргир Вълчев – Председател на ОбС - Брезово с док.записка вх.№110 от
08.05.2019 г., 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 Закона за нормативните актове, Общинският съвет
гр.Брезово Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
общинския жилищен фонд, приета с решение №275, взето с протокол
№18 от 08.09.2005 г., изм. и доп. с решение №542 на Общински съвет
Брезово, взето с протокол №39/31.07.2014 г., изм. и доп. с решение №472,
взето с протокол №53/28.02.2019 г., както следва:
§ 1. В Чл.9, ал.1, т.1 придобива следната редакция:
т.1 „чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на
природни и стихийни бедствия или са застрашени от самосрутване”;
§ 2. Чл.9, ал.6 се отменя.
§ 3. Чл.24, ал.4 се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Тази наредба влиза в сила от датата на публикуването й на
интернет страницата на община Брезово.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово,
проведено на …………., протокол № ….., т. ….. от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
МОТИВИ: Във връзка с получен протест изх.№ 1308/2019 г. от
15.03.2019 г. на Окръжна прокуратура – Пловдив, с цел синхронизиране на
Наредбата с нормативни актове от по-висока степен, Общинският съвет
Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№530
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Даване
съгласие за закупуване на транспортна
техника/селскостопанско ремарке/ за сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци със средства, натрупани като отчисления от Община
Брезово по чл.64 от Закона за управление на отпадъците
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№111 от 13.05.2019 г., станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и във
връзка с чл.20, 24, 25 от Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина за
отчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изискващи при депониране на отпадъците (изм. и доп. ДВ бр.7 от
20.01.2017г. ), Общинският съвет Брезово реши:
1. Общински съвет Брезово дава съгласие за закупуване на
транспортна техника - селскостопанско ремарке, със средства, натрупани
от отчисленията по чл.64 от ЗУО в размер на 9864,00 лв. от община
Брезово и преведени по сметка на РИОСВ гр.Пловдив.
2. Общински съвет Брезово дава съгласие Кмета на общината да
извърши необходимите процедури за избор на изпълнител за доставка на
транспортна техника.
3. След приключване на процедурата по избор на изпълнител,
община Брезово да отправи искане до Директора на РИОСВ гр.Пловдив за
превеждане на средствата по сметка на община Брезово.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 531
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Брезово през
2019 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№114 от 15.05.2019 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 общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2019 год., раздел V, буква Б,
точка 3 „Земеделски земи, които Община Брезово има намерение да
предостави под наем или аренда”, с общински недвижими имоти
представляващи:
1. Поземлен имот №090024 /нула,девет,нула,нула,две, четири/ от
КВС на с.Борец, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 21.316 /двадесет и
един декара триста и шестнадесет кв.м/ дка, в местност ”Мандра Бонар”;
шеста,пета и четвърта категория, при граници и съседи:имоти № 000486полски път-ОПФ-Борец-необработваема земя, №090023-други трайни
насаждения-н-ци на Сави Николов Джунов, №000482-стопански двор-държавна
собственост –Борец , №000485-полски път-ОПФ-Борец-необработваема земя и
други, АПОС №2868/09.03.2011 г.
2. Поземлен имот №000257 /нула,нула,нула,две,пет, седем/ от КВС на
с.Борец, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 56,651 /петдесет и шест
декара шестстотин петдесет и един кв.м/ дка, в местност ”Паничерски драки”,
четвърта категория, при граници и съседи: имоти № 000147-дере-ОПФ-Борецнеобработваема земя, №000145-напоителен канал-ОПФ-Борец-необработваема

земя, №000258-язовир-ОПФ-Борец-необр.земя, №000260-предпазна дига-ОПФБорец-необр.земя и други, АПОС №3838/08.04.2013 г.
3. Поземлен имот №000033 /нула,нула,нула,нула,три,три/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 2,443 /два декара
четиристотин четиридесет и три кв.м/ дка, в местност ”Читарлъка”, четвърта
категория, при граници и съседи: имоти № 000221-полски път-ОПФнеобработваема земя, №000993-напоителен канал-ОПФ-необработваема земя и
№001009-нива-Цвятко Вълчев Шопов и др., АПОС №6964/30.11.2017 г.
4. Поземлен имот №000430 /нула,нула,нула,четири,три,нула/ от КВС
на гр.Брезово, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 0,966 /деветстотин
шестдесет и шест кв.м/ дка, в местност ”Читарлъка”, четвърта категория, при
граници и съседи: имоти № 000221-полски път-ОПФ-необработваема земя и
№000208-полски път-ОПФ-необработваема земя, АПОС №6826/03.11.2017 г.
5. Поземлен имот №000997 /нула,нула,нула,девет,девет,седем/ от
КВС на гр.Брезово, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 0,203 /двеста и
три кв.м/ дка, в местност ”Кооперативна нива”, трета категория, при граници и
съседи: имоти №000133-напоителен канал-ОПФ-необработваема земя, №
000221-полски път-ОПФ-необработваема земя и №001009-нива-Цвятко Вълчев
Шопов и др., АПОС №6603/04.10.2017 г.
МОТИВИ: Съгласно чл. 37„и” от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи ЗСПЗЗ/ и чл.98, ал.4 от Правилник за
прилагане на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
/ППЗСПЗЗ/ Общинския съвет определя 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 – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 532
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Допълване на списък на общински земеделски земи с НТП:
пасище, мера ; пасище с храсти и ливади за индивидуално ползване за
стопанската 2019/2020 година, одобрен с решение № 479 на Общински
съвет гр.Брезово на заседание на Общински съвет, проведено на 28.02.2019
год.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№114 от 15.05.2019 г., 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 РЕШИ:
1. Допълва списък на общински земеделски земи с НТП: пасище,
мера; пасище с храсти и ливади за индивидуално ползване за стопанската
2019/2020 година, одобрен с решение №479/28.02.2019 год. на Общински
съвет гр.Брезово с описаните по-долу имоти:
1. Поземлен имот №090024 /нула,девет,нула,нула,две, четири/ от
КВС на с.Борец, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 21.316 /двадесет и
един декара триста и шестнадесет кв.м/ дка, в местност ”Мандра Бонар”;
шеста,пета и четвърта категория, при граници и съседи:имоти № 000486полски път-ОПФ-Борец-необработваема земя, №090023-други трайни
насаждения-н-ци на Сави Николов Джунов, №000482-стопански двор-държавна
собственост –Борец , №000485-полски път-ОПФ-Борец-необработваема земя и
други, АПОС №2868/09.03.2011 г.
2. Поземлен имот №000257 /нула,нула,нула,две,пет, седем/ от КВС на
с.Борец, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 56,651 /петдесет и шест
декара шестстотин петдесет и един кв.м/ дка, в местност ”Паничерски драки”,
четвърта категория, при граници и съседи: имоти № 000147-дере-ОПФ-Борецнеобработваема земя, №000145-напоителен канал-ОПФ-Борец-необработваема

земя, №000258-язовир-ОПФ-Борец-необр.земя, №000260-предпазна дига-ОПФБорец-необр.земя и други, АПОС №3838/08.04.2013 г.
3. Поземлен имот №000033 /нула,нула,нула,нула,три,три/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 2,443 /два декара
четиристотин четиридесет и три кв.м/ дка, в местност ”Читарлъка”, четвърта
категория, при граници и съседи: имоти № 000221-полски път-ОПФнеобработваема земя, №000993-напоителен канал-ОПФ-необработваема земя и
№001009-нива-Цвятко Вълчев Шопов и др., АПОС №6964/30.11.2017 г.
4. Поземлен имот №000430 /нула,нула,нула,четири,три,нула/ от КВС
на гр.Брезово, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 0,966 /деветстотин
шестдесет и шест кв.м/ дка, в местност ”Читарлъка”, четвърта категория, при
граници и съседи: имоти № 000221-полски път-ОПФ-необработваема земя и
№000208-полски път-ОПФ-необработваема земя, АПОС №6826/03.11.2017 г.
5. Поземлен имот №000997 /нула,нула,нула,девет,девет,седем/ от
КВС на гр.Брезово, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 0,203 /двеста и
три кв.м/ дка, в местност ”Кооперативна нива”, трета категория, при граници и
съседи: имоти №000133-напоителен канал-ОПФ-необработваема земя, №
000221-полски път-ОПФ-необработваема земя и №001009-нива-Цвятко Вълчев
Шопов и др., АПОС №6603/04.10.2017 г.
МОТИВИ: Съгласно чл. 37„и” от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи ЗСПЗЗ/ и чл.98, ал.4 от Правилник за
прилагане на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
/ППЗСПЗЗ/ Общинския съвет определя 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 – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 533
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Брезово през
2019 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№115 от 15.05.2019 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 /ЗОС/ 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
общинско имущество в община Брезово през 2019 год. , раздел V, буква В
„ Имоти и вещи, които Община Брезово има немерение да продаде”, т.3
„Дворни места в строителните граници на населените места и селищните
образования, върху които е учредено прано на строеж” с общински
недвижим имот-частна общинска собственост представляващ: урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ 271 /двеста седемдесет и първи/,
кв.32 /тридесет и втори/ от плана на с.Отец Кирилово, одобрен със
заповед №18/27.06.1991 с площ 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м,
при граници:УПИ І 270; УПИ ІІ 273; УПИ ІІІ 273; УПИ ІV 273; УПИ V
272 и улица.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило искане от г-жа
Калина Динева Калчорова от с.Отец Кирилово с искане на закупи
общинския имот по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

В тази връзка, вземайки предвид факта, че на г-жа Калчорова е
учредено възмездно, безсрочно право на строеж за построяване на
жилищна сграда и сградата е законно построена, Общински съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 534
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот - частна общинска
собственост по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС представляващ УПИ VІ 271,
кв.32 от действащия план на с.Отец Кирилово.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№115 от 15.05.2019 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. 41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от 01.02.2019 год.
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ 271 /двеста седемдесет
и първи/, кв.32 /тридесет и втори/ от плана на с.Отец Кирилово,
одобрен със заповед №18/27.06.1991 с площ 970 /деветстотин и
седемдесет/ кв.м, при граници:УПИ І 270; УПИ ІІ 273; УПИ ІІІ 273;
УПИ ІV 273; УПИ V 272 и улица в размер на 3880 /три хиляди
осемстотин и осемдесет/ лева за целия имот.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинска собственост /ЗОС/ и чл.71, ал.2 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет гр.Брезово РЕШИ: Определя цена на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ 271 /двеста седемдесет и
първи/, кв.32 /тридесет и втори/ от плана на с.Отец Кирилово, одобрен
със заповед №18/27.06.1991 с площ 970 /деветстотин и седемдесет/
кв.м, при граници:УПИ І 270; УПИ ІІ 273; УПИ ІІІ 273; УПИ ІV 273;

УПИ V 272 и улица в размер на 3880,00 /три хиляди осемстотин и
осемдесет/ лева за целия имот.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1
и 3 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредба №3 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Дава съгласие урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ 271
/двеста седемдесет и първи/, кв.32 /тридесет и втори/ от плана на
с.Отец Кирилово, одобрен със заповед №18/27.06.1991 с площ 970
/деветстотин и седемдесет/ кв.м, при граници:УПИ І 270; УПИ ІІ 273;
УПИ ІІІ 273; УПИ ІV 273; УПИ V 272 и улица да бъде ПРОДАДЕН на
КАЛИНА КАЛЧОРОВА, при цена на имота в размер на 3880,00 /три
хиляди осемстотин и осемдесет/ лева за целия имот.

МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №94-001106/11.04.2019 год. от Калина Калчорова за закупуване на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІ 271, кв.32 от плана на с.Отец Кирилово.
Общински съвет след като прегледа представените документи счита, че
имота може да бъде продаден по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския
бюджет за финансиране на част от общинските дейности, общински съвет
Брезово намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 7
- „ПРОТИВ“ – 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 535
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Брезово през
2019 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№116 от 15.05.2019 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:
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2019 год., раздел V, буква Б,
точка 3 „Земеделски земи, които Община Брезово има намерение да
предостави под наем или аренда”, с общински недвижими имоти
представляващи:
1. Поземлен имот №000006 /нула, нула, нула, нула, нула, шест/ от
КВС на с.Пъдарско, НТП: изоставена нива с площ 30,900 /тридесет декара
и деветстотин кв.м/ дка, местност «Стопански двор», ІV /четвърта/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти с номера 058057местен път-община Брезово; 058026-стопански двор-държавен поземлен
фонд; 058057-местен път-община Брезово и 000239-полски път-ОПФПъдарско необр.земя.
Имотът е частна общинска собственост съгласно АОС №
7886/10.05.2019 год.
2. Поземлен имот №000138 /нула, нула, нула, едно, три, осем/ от
КВС на с.Пъдарско, НТП: блато с площ 63,946 /шестдесет и три декара
деветстотин четиридесет и шест кв.м/ дка, без указана местност и
категория, с преобладаваща категория на съседните имоти ІІІ /трета/, при

граници и съседи: поземлени имоти с номера 000300-полски път-ОПФПъдарско необр.земя; 026001-ливада-«Пълдинагро-99» АД; 000300-полски
път-ОПФ-пъдарско необр.земя; 026002-ливада-ОПФ-Пъдарско необр.земя;
000297-полски път-ОПФ-Пъдарско необр.земя; 000125-водно течениеОПФ-Пъдарско необр.земя; 000126-водно течение-ОПФ – Пъдарско
необр.земя; 000178-водостоп.съоръжение-ОПФ-Пъдарско необр.земя;
000179-водно течение-ОПФ-Пъдарско необр.земя; 000293-полски пътОПФ Пъдарско необр.земя и 000180-водостоп. Съоръжение-ОПФПъдарско необр.земя.
Имотът е частна общинска собственост съгласно АОС №
7888/10.05.2019 год.
3. Поземлен имот №000139 /нула, нула, нула, едно, три, девет/ от
КВС на с.Пъдарско, НТП: блато с площ 69,007 /шестдесет и девет декара и
седем кв.м/ дка, без указана местност и категория, с преобладаваща
категория на съседните имоти ІІІ /трета/, при граници и съседи: поземлени
имоти с номера 000179-водно течение-ОПФ-Пъдарско необр.земя; 000178водостоп.съоръжение-ОПФ-Пъдарско необр.земя; 000126-водно течениеОПФ-Пъдарско необр.земя; 000177-водостоп.съоръж.-ОПФ-Пъдарско
необр.земя; 000174-водно течение-ОПФ-Пъдарско необр.земя и 000293полски път-ОПФ – Пъдарско необр.земя.
Имотът е частна общинска собственост съгласно АОС №
78887/10.05.2019 год.
МОТИВИ: Имотите представляват земеделски земи по смисъла на Закон за
собствеността и ползването на земеделските земи. Същите са общинска собственост и
за тях има съставени актове за частна общинска собственост. За описаните по землища
имоти няма подписани договори за наем или аренда.
С оглед на това, че след подписване на договори за аренда тези имоти ще се
използват по предназначение, както и с цел осигуряване на постоянни източници на
приходи за общинския бюджет за финансиране на част от общинските дейности,
Общински съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 536
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в
землището на с.Пъдарско за стопанската 2019/2020 година и следващи
години.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№116 от 15.05.2019 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.24а, ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 110 от
Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда за срок от шест
стопански години, след провеждане на публични търгове с тайно
наддаване описаните по-долу общински земеделски земи, а именно:
1.1 Поземлен имот №000006 /нула, нула, нула, нула, нула, шест/ от
КВС на с.Пъдарско, НТП: изоставена нива с площ 30,900 /тридесет декара
и деветстотин кв.м/ дка, местност «Стопански двор», ІV /четвърта/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти с номера 058057местен път-община Брезово; 058026-стопански двор-държавен поземлен
фонд; 058057-местен път-община Брезово и 000239-полски път-ОПФПъдарско необр.земя.
Имотът е частна общинска собственост съгласно АОС №
7886/10.05.2019 год.
1.2 Поземлен имот №000138 /нула, нула, нула, едно, три, осем/ от
КВС на с.Пъдарско, НТП: блато с площ 63,946 /шестдесет и три декара
деветстотин четиридесет и шест кв.м/ дка, без указана местност и
категория, с преобладаваща категория на съседните имоти ІІІ /трета/, при

граници и съседи: поземлени имоти с номера 000300-полски път-ОПФПъдарско необр.земя; 026001-ливада-«Пълдинагро-99» АД; 000300-полски
път-ОПФ-пъдарско необр.земя; 026002-ливада-ОПФ-Пъдарско необр.земя;
000297-полски път-ОПФ-Пъдарско необр.земя; 000125-водно течениеОПФ-Пъдарско необр.земя; 000126-водно течение-ОПФ – Пъдарско
необр.земя; 000178-водостоп.съоръжение-ОПФ-Пъдарско необр.земя;
000179-водно течение-ОПФ-Пъдарско необр.земя; 000293-полски пътОПФ Пъдарско необр.земя и 000180-водостоп. Съоръжение-ОПФПъдарско необр.земя.
Имотът е частна общинска собственост съгласно АОС №
7888/10.05.2019 год.
1.3 .Поземлен имот №000139 /нула, нула, нула, едно, три, девет/ от
КВС на с.Пъдарско, НТП: блато с площ 69,007 /шестдесет и девет декара и
седем кв.м/ дка, без указана местност и категория, с преобладаваща
категория на съседните имоти ІІІ /трета/, при граници и съседи: поземлени
имоти с номера 000179-водно течение-ОПФ-Пъдарско необр.земя; 000178водостоп.съоръжение-ОПФ-Пъдарско необр.земя; 000126-водно течениеОПФ-Пъдарско необр.земя; 000177-водостоп.съоръж.-ОПФ-Пъдарско
необр.земя; 000174-водно течение-ОПФ-Пъдарско необр.земя и 000293полски път-ОПФ – Пъдарско необр.земя.
Имотът е частна общинска собственост съгласно АОС №
78887/10.05.2019 год.
2. Арендованите имоти да се използват за устройване на пасища за
селскостопански животни.
3. Определя начална арендна вноска за провеждане на търговете в
размер на 6,00 /шест/ лева на декар за една стопанска година.
4. Определя депозит за участие в търговете: 50,00 /петдесет/ лева за
всеки имот.
5. За земеделските земи, които при сключване на договорите за
аренда изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2
от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от
2015 г.), не се дължи заплащане на арендна вноска за първата стопанска
година.
6. Дава съгласие АРЕНДАТОРА при необходимост и след
предварително писмено съгласие от АРЕНДОДАТЕЛЯ, за своя сметка да
огражда част от имота, който ползва с електропастир.

МОТИВИ: Имотите представляват земеделски земи по смисъла на
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Същите са
общинска собственост и за тях има съставени актове за частна общинска
собственост. За описаните по землища имоти няма подписани договори за
наем или аренда.
С оглед на това, че след подписване на договори за аренда тези
имоти ще се използват по предназначение, както и с цел осигуряване на
постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на
част от общинските дейности, Общински съвет Брезово намира решението
за целесъобразно.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 537
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в
землищата на общината за стопанската 2019/2020 година и следващи
години.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№117 от 15.05.2019 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.24а, ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 110 от
Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда за стопанската
2019/2020 година и следващи, след провеждане на публични търгове с
тайно наддаване, общински земеделски земи съгласно приложените
списъци за землищата на гр.Брезово, с.Бабек, с.Борец, с.Върбен,
с.Дрангово, с.Зелениково, с.Златосел, с.Отец Кирилово, с.Пъдарско,
с.Розовец, с.Свежен, с.Стрелци, с.Сърнегор, с.Чоба и с.Чехларе, неразделна
част от настоящото решение.
2. Определя минимален срок на аредните договори-пет стопански
години и максимален срок-двадесет стопански години.
3. Арендованите имоти да се използват за производство на
селскостопанска продукция.
4. Определя начални арендни вноски за провеждане на търговете,
както следва:
4.1 Начални тръжни цени на аредните вноски за имоти с НТП: нива,
затревена нива, изоставена нива:

населено място
Бабек
Борец
Брезово
Върбен
Дрангово
Зелениково
Златосел
Отец Кирилово
Пъдарско
Розовец
Свежен
Стрелци
Сърнегор
Чоба
Чехларе

ІІІ
ІV
Лв/дка Лв/дка
- 29,00
35,00 35,00
- 29,00
- 20,00
- 27,00
- 20,00
26,00 26,00
32,00 32,00
- 20,00
33,00 33,00
-

Категория на земята
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
Лв/дка Лв/дка Лв/дка Лв/дка Лв/дка Лв/дка
15,00 15,00 15,00
- 10,00
20,00
- 20,00
- 15,00
20,00 15,00
- 15,00 10,00 10,00
20,00 18,00
- 15,00
- 10,00 10,00
- 15,00
- 15,00
18,00 15,00
20,00 15,00
- 15,00
- 10,00
- 15,00 10,00 10,00
15,00
- 15,00
- 10,00
15,00 15,00
- 15,00
- 10,00
- 15,00
- 10,00
-

4.2 Начални тръжни цени на аредните вноски за имоти с НТП: лозе,
трайни насаждения, индустриална култура или овощна градина:
населено място
Бабек
Върбен
Дрангово
Зелениково
Пъдарско
Стрелци
Сърнегор

ІІІ
ІV
Лв/дка Лв/дка
- 15,00
15,00
- 15,00

Категория на земята
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Лв/дка Лв/дка Лв/дка Лв/дка Лв/дка
15,00
- 15,00
15,00
- 15,00
- 15,00
- 15,00
15,00
15,00
- 15,00 10,00
- 15,00
-

5. Определя депозит за участие в търговете: 10,00 /десет/ лева за
всеки имот.
6. За земеделските земи, които при сключване на договорите за
аренда изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2
от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от
2015 г.), не се дължи заплащане на арендно плащане за първата стопанска
година.
7. Дава съгласие АРЕНДАТОРА при необходимост и след
предварително писмено уведомление до АРЕНДОДАТЕЛЯ, за своя сметка

да изменя начина на трайно ползване на арендования имот, както и да
прави подобрения в него като спазва законодателството на РБългария.
МОТИВИ: Имотите представляват земеделски земи по смисъла на
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Същите са
общинска собственост и за тях има съставени актове за частна общинска
собственост. За описаните по землища имоти няма подписани договори за
наем или аренда.
С оглед на това, че след подписване на договори за аренда тези
имоти ще се използват по предназначение и ще бъдат обработени, както и
с цел осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския
бюджет за финансиране на част от общинските дейности, общински съвет
Брезово намира решението за целесъобразно.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 538
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Брезово в полза на
ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №
BG06RDNP001-7.001-0026 от дата: 10.05.2019г.по подмярка 7.2 на мярка 7
за Проект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в
гр. Брезово, с. Борец, с. Чоба и с. Пъдарско, община Брезово, Пловдивска
област”, сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№121 от 17.05.2019 г., станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание: чл.21, ал.1 т.10, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезово
Реши:
1. Упълномощава ВрИД Кмет на община Брезово да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в размер на 18962,65 лв. (осемнадесет хиляди
деветстотин шестдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP0017.001-0026 от дата: 10.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект
„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Брезово,
с. Борец, с. Чоба и с. Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област”,
сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на ВрИД Кмет на община Брезово да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор

№ BG06RDNP001-7.001-0026 от дата: 10.05.2019г. и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 539
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Вземане на решение за
извършване на вътрешни
компенсирани промени на капиталовите разходи за 2019 год.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№123 от 28.05.2019 г., станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 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 2019 г., в рамките на целевата
субсидия определена със закона за държавния бюджет, както следва:
ОБЕКТ
Ремонт кметства, здравни служби,
читалища, детски градини, улици,
инфраструктурни обекти, проекти,
доставка на машини и съоръжения
Видеоконтрол на входните пътни артерии на
гр.Брезово /преходен обект от 2018 г./

ПЛАН
2019 г.

АКТУАЛИЗИРАН
ПЛАН
2019 г.

20 000

20 000

8 000

7 449

Ремонт читалището в с.Чоба

10 000

10 000

Ремонт читалището в с.Зелениково

10 000

10 000

Ремонт читалището в гр.Брезово

15 000

14 806

Ремонт читалището в с.Бабек

10 000

10 000

Ремонт здравна служба в с.Тюркмен

10 000

12 770

Ремонт здравна служба в с.Върбен

10 000

10 000

Ремонт здравна служба в с.Отец Кирилово

10 000

10 000

Ремонт читалището в с.Тюркмен

Ремонт здравна служба в с.Сърнегор

6 000

6 000

Ремонт кметство в с.Златосел

5 000

5 000

10 000

10 000

Ремонт кметство в с.Дрангово

8 000

8 000

Ремонт кметство в с.Борец

6 000

6 000

Корекция реката в с.Върбен

5 000

5 700

Корекция реката в с.Пъдарско

5 000

5 700

Корекция реката в с.Борец

5 000

5 700

Ремонт „Многофункционална зала“ в
с.Стрелци

15 000

15 000

Ремонт сграда „Битов комбинат“ в
гр.Брезово

20 000

20 000

Ремонт сградата на СУ „Хр.Смирненски“ и
ПГ „Златю Бояджиев“ в гр.Брезово

20 000

20 000

Оцифряване на регулационните планове на
с.Чехларе, с.Бабек, с.Свежен, с.Дрангово,
с.Отец Кирилово, с.Златосел, с.Върбен и
с.Сърнегор

20 000

18 090

Изграждане електропровод до водоема на
с.Стрелци

25 000

22 785

Ремонт кметство в с.Върбен

ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019 г.

253 000

253 000

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 540
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Подпомагане на жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Аргир Вълчев – Председател на ОбС - Брезово с вх.№124 от 30.05.2019г.,
предложение от общинския съветник Милко Сарафов, станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №458, т.5.2., взето с
протокол №51/31.01.2019г. на Общински съвет – Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдe подпомогнато лицето:
1. Олга Арабаджиева от с.Зелениково със сумата от 200 /двеста/ лева.

Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, решение №
458, т. 5.2., взето с протокол № 51 от 31.01.2019 г. на ОбС, и след като Общинският
съвет гр. Брезово разгледа и взе предвид социалния статус и здравословно състояние
на лицето от приложените документи.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 541
Взето с протокол № 59 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.05.2019 г.
Относно: Вземане на решение за ползване на платен годишен отпуск
от кмета на общината.
Общинският съвет след като изслуша заявление с вх.№122 от
27.05.2019 г. от инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово,
предложение от Аргир Вълчев – Председател на Общински съвет Брезово,
станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.114, ал.6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет дава съгласие ВрИД Кмет на община Брезово
инж.Стоян Минчев да ползва платен годишен отпуск в размер на 15 дни
общо: 1. 12 дни платен годишен отпуск, считано от 19.06 .2019 г. до
04.07.2019 г. включително.
2. 3 дни платен годишен отпуск, считано от 11.07.2019 до
15.07.2019г. вкл.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

