ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 85
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Постоянна комисия по бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и проекти към ОбС за периода 26.11.2015г. –
26.05.2016г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на ПК,
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 отчета на Постоянната комисия по бюджет,
финанси, икономика, нормативна уредба и проекти към ОбС за периода
26.11.2015г. – 26.05.2016г.

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
№ 86
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Постоянна комисия по устройство на
територията, инфраструктура, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване
и селско и горско стопанство към ОбС гр.Брезово за периода ноември 2015г. – до
31.05.2016г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на ПК,
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 отчета на комисия по устройство на
територията, инфраструктура, пътна и селищна мрежа, околна среда,
благоустрояване и селско и горско стопанство към ОбС гр.Брезово за
периода ноември 2015 – до 31.05.2016г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 87
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет
гр.Брезово през второто полугодие на 2016г.
Общинският съвет
след като изслуша предложението на
председателя на ОбС, 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 работата
на Общински съвет – Брезово през второто полугодие на 2016г.

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
№ 88
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Приемане на Анализ за състоянието и оценка на
потребностите от социални услуги на територията на община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36а,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Общинският съвет гр. Брезово приема Анализ за състоянието и оценка на
потребностите от социални услуги на територията на 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
№ 89
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на общински имот №001058 в землището на гр.Брезово.

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 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт
от месец юни 2016 г. на поземлен имот №001058 /нула,
нула,едно,нула,пет,осем/ от КВС на гр.Брезово, НТП: друга
производствена база с площ 4116 /четири хиляди сто и шестнадесет/
кв.м, ВЕДНО с изградените в имота: едноетажна масивна
стоманобетонна
сграда
/панелна
конструкция/-незавършено
строителство със застроена площ 394 /триста деветдесет и четири/
кв.м
и едноетажна масивна стоманобетонна сграда /панелна
конструкция/-незавършено строителство със застроена площ 222 /двеста
двадесет и два/ кв.м,при граници и съседи:поземлени имоти 001059др.произв.база-ОПФ-необр.земя,000128-пасище,мера-ОПФ-необр.
земя,
000263-полски път-ОПФ-необр.земя и 000363-пасище,мера-необр. земя в
размер на 39 864,00 /тридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и
четири/ лева без включен ДДС.
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, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване поземлен имот №001058 / нула,
нула,едно,нула,пет,осем/ от КВС на гр.Брезово, НТП: друга
производствена база с площ 4116 /четири хиляди сто и шестнадесет/
кв.м, ВЕДНО с изградените в имота: едноетажна масивна
стоманобетонна
сграда
/панелна
конструкция/-незавършено
строителство със застроена площ 394 /триста деветдесет и четири/
кв.м
и едноетажна масивна стоманобетонна сграда /панелна
конструкция/ - незавършено строителство със застроена площ 222
/двеста двадесет и два/ кв.м, при граници и съседи: поземлени имоти
001059-др.произв.база-ОПФ-необр.земя,000128-пасище,мера-ОПФ-необр.
земя, 000263-полски път-ОПФ-необр.земя и 000363-пасище,мера-необр.
2. Определя начална тръжна цена на имота размер на 35 000,00
/тридесет и пет хиляди/ лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга: 15 000 /петнадесет хиляди/
лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

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
№ 90
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на общински имот №001059 в землището на гр.Брезово.

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 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово
РЕШИ:
Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от месец
юни 2016 г. на поземлен имот №001059 / нула, нула,едно,нула,пет,девет/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:друга производствена база с площ 2400 /две хиляди и четиристотин/
кв.м, при граници и съседи:поземлени имоти 000363-пасище,мера-ОПФ-необр. земя,
000488-полски път-ОПФ-необр.земя, 000128-пасище,мера-необр. Земя и 001058др.произв.база-община Брезово в размер на 4 800,00 /четири хиляди и осемстотин/
лева без включен ДДС.
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 Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване поземлен имот №001059 / нула, нула,едно,нула,пет,девет/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:друга производствена база с площ 2400 /две хиляди и четиристотин/
кв.м, при граници и съседи:поземлени имоти 000363-пасище,мера-ОПФ-необр. земя,
000488-полски път-ОПФ-необр.земя, 000128-пасище,мера-необр. Земя и 001058др.произв.база-община Брезово
2.Определя начална тръжна цена на имота размер на 4 800,00 /четири хиляди
и осемстотин/ лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга : 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

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
№ 91
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Извършване на делба и промяна начина на трайно ползване на част от
поземлен имот 026110 от КВС на с.Чехларе.

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 Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.8 ал.1 от Закон за общинска
собственост /ЗОС/, във връзка с чл.78а от Правилник за прилагане на Закон
за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински
съвет гр.Брезово РЕШИ:
Дава съгласие поземлен имот №026110 /нула, две, шест, едно, едно,
нула/ от КВС на с.Чехларе с НТП:нива с площ на целия имот 51,765
/петдесет и един декара седемстотин шестдесет и пет кв.м/ дка, местност
«24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/ категория, при граници и съседи:поземлени
имоти №026114-изоставени трайни насаждения-общинска земя кметство
Чехларе, 026032-нива- общинска земя кметство Чехларе, 026112-дереобщинска земя кметство Чехларе, 026111-пасище, мера- общинска земя
кметство Чехларе и други, АЧОС № №1551/01.12.2005 год. да се раздели на
три нови поземлени имота съгласно скица-проект, неразделна част от
настоящото решение, както следва:
1.1. поземлен имот №026116 /нула, две, шест, едно, едно, шест/ от
КВС на с.Чехларе с НТП:нива с проектна площ имота 25,814 /двадесет и пет
декара осемстотин и четиринадесет кв.м/ дка, местност «24 ЯПОВОТО», ІХ
/девета/ категория, при граници и съседи:поземлени имоти №026132-ниваобщинска земя кметство Чехларе, 026111-пасище, мера- общинска земя
кметство Чехларе, 026002-нива-н-ци на Вълко Златанов Нанин, 026101дере- общинска земя кметство Чехларе и други.
1.2. поземлен имот №026132 /нула, две, шест, едно, три, две/ от КВС
на с.Чехларе с НТП:нива с проектна площ имота 10,745 /десет декара

седемстотин четиридесет и пет кв.м/ дка, местност «24 ЯПОВОТО», ІХ
/девета/ категория, при граници и съседи:поземлени имоти №026116-ниваобщинска земя кметство Чехларе, 026113-полски път- общинска земя
кметство Чехларе, 026114-изоставени трайни насаждения- общинска земя
кметство Чехларе, 026133-нива- общинска земя кметство Чехларе и други.
1.3. поземлен имот №026133 /нула, две, шест, едно, три, три/ от КВС
на с.Чехларе с НТП:нива с проектна площ имота 15,206 /петнадесет декара
двеста и шест кв.м/ дка, местност «24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/ категория,
при граници и съседи:поземлени имоти №026032-нива-общинска земя
кметство Чехларе, 026114-изоставени трайни насаждения- общинска земя
кметство Чехларе, 026132-нива- общинска земя кметство Чехларе, 026112дере- общинска земя кметство Чехларе.
ІІ. Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие начина на трайно
ползване /НТП/ на проектен имот №026132 /нула, две, шест, едно, три, две/
от КВС на с.Чехларе с НТП: нива с проектна площ имота 10,745 /десет
декара седемстотин четиридесет и пет кв.м/ дка, местност «24 ЯПОВОТО»,
ІХ /девета/ категория, при граници и съседи:поземлени имоти №026116нива-общинска земя кметство Чехларе, 026113-полски път- общинска земя
кметство Чехларе, 026114-изоставени трайни насаждения - общинска земя
кметство Чехларе, 026133-нива- общинска земя кметство Чехларе и други
да се промени от НТП:нива в НТП:залесена нива.
ІІІ. Общинският съвет гр.Брезово възлага на Кмета на община Брезово
след влизане в сила на решението по т.І да започне процедура по промяна
начина на трайно ползване на поземлен имот №026132 /нула, две, шест,
едно, три, две/ от КВС на с.Чехларе от НТП:нива в НТП:залесена нива с
проектна площ имота 10,745 /десет декара седемстотин четиридесет и пет
кв.м/ дка, местност «24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/в съответствие с чл.78а от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и земеделските земи.
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
№ 92
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Върбен.

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. 41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от 06.06.2016 год.
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ 72 /седемдесет и
втори/, кв.17 /седемнадесети/ от плана на с.Върбен, одобрен със заповед
№02/03.02.1995 с площ 615 /шестстотин и петнадесет/ кв.м, при
граници:УПИ VІІ 71, УПИ ІІІ 75, УПИ V 73 и улица в размер на 1845,00
/хиляда осемстотин четиридесет и пет/ 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 Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Определя цена на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ 72 /седемдесет и втори/,
кв.17 /седемнадесети/ от плана на с.Върбен, одобрен със заповед
№02/03.02.1995 с площ 615 /шестстотин и петнадесет/ кв.м, при
граници:УПИ VІІ 71, УПИ ІІІ 75, УПИ V 73 и улица в размер на 1845,00
/хиляда осемстотин четиридесет и пет/ 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 Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

/НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Брезово РЕШИ: Дава съгласие урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ 72 /седемдесет и втори/, кв.17
/седемнадесети/ от плана на с.Върбен, одобрен със заповед
№02/03.02.1995 с площ 615 /шестстотин и петнадесет/ кв.м, при
граници:УПИ VІІ 71, УПИ ІІІ 75, УПИ V 73 и улица да бъде ПРОДАДЕН
на ЕТ”ГЕНЧЕВ 93 – НЕДЯЛКО ГЕНЧЕВ”, седалище и адрес на
управление гр. Раковски, обл.Пловдив, представляван от НЕДЯЛКО
ГЕНЧЕВ при цена на имота в размер на 1845,00 /хиляда осемстотин
четиридесет и пет/ лева.
4. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
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
№ 93
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество през 2016г.

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 РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2016 год. , раздел ІІ, буква Е„
„Имоти, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба дела
на общината”, с общински недвижим имот, представляващ: 80/720 ид.
части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/ 1066 /хиляда
шестдесет и шест/, кв.86 /осемдесет и шести/ от действащия подробен
устройствен план /ПУП/ на
гр.Брезово, одобрен със заповед
№06/20.03.1992 год. на кмета на гр.Брезово с площ на целия парцел 800
/осемстотин/ кв.м, при граници на целия имот: улица, улица, улица и УПИ
І- 1067.
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
№ 94
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане
на влязъл в сила план за регулация за УПИ І-1066 от квартал 86 от плана 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.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка §8, ал.2, т.1 и
ал.3 от Преходни разпоредби /ПР/ на Закон за устройство на
територията/ЗУТ/, Общинският съвет Брезово:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за
регулация, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. по отношение на УПИ
І /първи/ 1066 /хиляда шестдесет и шест/, кв.86 /осемдесет и шести/ от
действащия подробен устройствен план /ПУП/ на гр.Брезово, одобрен със
заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на гр.Брезово с площ на целия
парцел 800 /осемстотин/ кв.м, при граници на целия имот: улица, улица,
улица и УПИ І- 1067, като община Брезово с договор прехвърли
собствеността върху 80 /осемдесет/кв.м, включени в УПИ І 1066, кв.86 на
заявителите ЯНКА ВЪЛКОВА МОСКОВА -наследник на Вълко Аврамов
Паунов, МАРИЯ КРЪСТЕВА СИМЕОНОВА -наследник на Добра
Аврамова Михтарска, АВРАМ МАРИНОВ АВРАМОВ и ИВАН
МАРИНОВ ПАУНОВ.
2. Приема изготвената на 06.06.2016 год. от лицензиран оценител
пазарна оценка на правото на собственост върху 80 кв.м. в размер на
480,00 /четиристотин и осемдесет/ лева без ДДС.
3. Определя продажна цена на правото на собственост на описаните
по-горе 80/800 ид.части от УПИ І 1066, кв.86 от плана на гр.Брезово в

размер на 480,00 /четиристотин и осемдесет/
представляваща пазарната оценка на 80 кв.м.

лева

без

ДДС,

4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по изпълнение на решението.
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
№ 95
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост в
с.Стрелци.

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 месец юни 2016 год. на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х
/десети/ 589 /петстотин осемдесет и девет/, кв.39 /тридесет и девети/
от действащия подробен устройствен план на с.Стрелци, одобрен със
заповед №04/26.01.1990 год. с площ 360/триста и шестдесет/ кв.м,
ВЕДНО с изградените в този имот две масивни сгради /навеси/ със
застроена площ на всеки един от тях 114 /сто и четиринадесет/ кв.м и 20
/двадесет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ІV 588, улица, улица и
УПИ V 312 в размер на 10 738,00 /десет хиляди седемстотин тридесет и
осем/ лева без включен ДДС, от които 7858,00 лева без ДДС цена на
масивна сграда/навес/ с площ 114 кв.м, 1440,00 лева без ДДС цена на
масивна сграда /навес/ с площ 20 кв.м и 1440,00 лева без ДДС цена на
земята.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/,Общинският съвет гр.Брезово:

1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х /десети/ 589
/петстотин осемдесет и девет/, кв.39 /тридесет и девети/ от
действащия подробен устройствен план на с.Стрелци, одобрен със
заповед №04/26.01.1990 год. с площ 360/триста и шестдесет/ кв.м,
ВЕДНО с изградените в този имот две масивни сгради /навеси/ със
застроена площ на всеки един от тях 114 /сто и четиринадесет/ кв.м и 20
/двадесет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ІV 588, улица, улица и
УПИ V 312.
2.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
10 738,00 /десет хиляди седемстотин тридесет и осем/ лева без включен
ДДС за целия имот, от които 7858,00 лева без ДДС цена на масивна
сграда/навес/ с площ 114 кв.м, 1440,00 лева без ДДС цена на масивна
сграда /навес/ с площ 20 кв.м и 1440,00 лева без ДДС цена на земята.
3. Определя депозит за участие в търга:1 000,00 /хиляда/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

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
№ 96
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Обществения съвет по чл. 35 от

Закона за социално подпомагане.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение от общински съветници, станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от
Закона за социално подпомагане, Общинският съвет гр. Брезово създава
Обществен съвет в състав:
1. Таня Русева – социален работник в отдел „Социална закрила” при
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Раковски;
2. Донка Колева – социален работник в отдел „Хора с увреждания и
социални услуги” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Раковски;
3. Стойна Малешкова – секретар на община Брезово;
4. Ивелина Иванова – гл. специалист в Дирекция „Бюро по труда”;
5. д-р Атанас Ханджиев – лекар медицинска практика гр. Брезово;
6. Нина Калапанкова – директор на Комплекс за социални услуги с.
Зелениково;
7. Гергана Гледачева - общински съветник;
8. Веселинка Копаранова - общински съветник;
9. Станка Костанева – ръководител на ОбС „Социални услуги”
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
№ 97
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Разкриване на социални услуги, предоставяни в общността – Център за
обществена подкрепа.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36в, ал.3, т.1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за социално подпомагане,
Общинският съвет гр. Брезово приема да бъде разкрита, считано от
01.01.2017 г. социална услуга, предоставяна в общността – Център за
обществена подкрепа като делегирана
от държавата дейност с
местоположение гр. Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, партер, с
капацитет 15 места.
2. Възлага на кмета на община Брезово да изпрати настоящото
решение и всички необходими документи на Регионална Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Пловдив за внасяне на предложение до
изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” за
разкриване на услугата.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 98
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в местност „Дондуково”,
землище на с.Свежен.

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 РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец юни 2016 год. на поземлен имот 62.7 /шест,две,точка,
седем/ от плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”,
землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на
областен управител на област с административен център Пловдив с площ
на имота 608 /шестстотин и осем/ кв.м,трайно предназначение на
територията: земеделска, НТП: лозови насаждения /нетерасирани/, при
граници на имота: поземлени имоти № 62.158-полски път, 62.8др.жил.терен, 62.81-лозе, 62.21-др.жил.терен и 62.6-др.жил.терен в размер
на 1100,00 /хиляда и сто / лева за целия имот.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване поземлен имот 62.7 /шест,две,точка, седем/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище

с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
608 /шестстотин и осем/кв.м, трайно предназначение на територията:
земеделска, НТП: лозови насаждения /нетерасирани/, при граници на
имота: поземлени имоти № 62.158-полски път, 62.8-др.жил.терен, 62.81лозе, 62.21-др.жил.терен и 62.6-др.жил.терен.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
1100,00 /хиляда и сто/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга: 500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 99
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество през 2016г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
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 РЕШИ: Допълва Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезово през
2016 год. , раздел ІІ, буква Д„ „Имоти, върху които община Брезово има
намерение да учреди право на строеж”, с общински недвижим имот,
представляващ: урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/-480
/четиристотин и осемдесет/ социално жилище, кв.44 /четиридесет и
четвърти/ от плана на с.Борец, одобрен със заповед № 05/26.01.1990 г. на
кмета на общината, с площ на целият имот 560 /петстотин и
шестдесет/ кв.м , при граници :УПИ VІІ-480 за соц.жилище, УПИ V-480
соц. жилище , УПИ ІІ Зеленина и улица.
На
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 100
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за социално жилище по реда на чл.49а от
ЗОС 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 Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинскят съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема изготвената на 06.06.2016 год. пазарна оценка на право на
строеж за построяване на жилищна сграда върху урегулиран поземлен
имот/УПИ/ VІ /шести/-480 /четиристотин и осемдесет/ социално
жилище, кв.44 /четиридесет и четвърти/ от плана на с.Борец, одобрен
със заповед № 05/26.01.1990 г. на кмета на общината, с площ на целият
имот 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м , при граници :УПИ VІІ-480 за
соц.жилище, УПИ V-480 соц. жилище , УПИ ІІ Зеленина и улица в размер
на 918,00 /деветстотин и осемнадесет/ лева за 100 кв.м разгъната
застроена площ на сградата.
ІІ. 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. Дава съгласие да бъде учредено възмездно безсрочно право на
строеж за построяване на жилищна сграда върху УПИ VІ /шести/-480
/четиристотин и осемдесет/ социално жилище, кв.44 /четиридесет и
четвърти/ от плана на с.Борец, одобрен със заповед № 05/26.01.1990 г. на

кмета на общината, с площ на целият имот 560 /петстотин и
шестдесет/ кв.м , при граници :УПИ VІІ-480 за соц.жилище, УПИ V-480
соц. жилище , УПИ ІІ Зеленина и улица на АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТРОВ с постоянен адрес с.Борец , общ.Брезово.
2. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 208,00
/двеста и осем/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договора за учредено право на строеж.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 101
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината с финансови средства.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение от общински съветник, 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 28.01.2016 г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският
съвет гр. Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
1. Стефка Радева Генова от с. Чоба със сумата от 50.00 /петдесет/ лева.
2. Асен Илиев Асенов от с. Чоба със сумата от 100 /сто/лева.
3. Анета Александрова Генова от с. Чоба със сумата от 150 /сто/ лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 102
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.06.2016г.
ОТНОСНО: Отпускане на финансовата помощ на „Спортен клуб по вдигане

на тежести Будьони 2012 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.1, т.23 от ЗМСМА, и решение № 37, т.5.4.2.
от 28.01.2016г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският съвет дава
съгласие за отпускане на финансова помощ на „Спортен клуб Будьони
2012 гр.Брезово” с управител Петър Продански, в размер на 120 /сто и
двадесет/ лева месечно, считано за периода от м. юли до м. декември
2016г. включително.
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