ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 130
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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
Общински съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и
вещи, които община Брезово има намерение да продаде” с общински
недвижим имот , представляващ : поземлен имот №020007 от КВС на
с.Златосел , НТП: нива с площ 8,983 дка , местност „Данлъка”, ІV
категория , при граници и съседи:поземлен имот №000650-производствен
терен-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД, поземлен имот №000629производствен терен-държавна собственост, поземлен имот №000355път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя, поземлен имот №020009-полски
път-ОПФ-Златосел-необр.земя и други.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 131
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в с.Златосел.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ,Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ : поземлен
имот № 020007 от КВС на с.Златосел , НТП: нива с площ 8,983 дка , местност
„Данлъка”, ІV категория , при граници и съседи:поземлен имот №000650производствен терен-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД, поземлен имот
№000629-производствен терен-държавна собственост, поземлен имот №000355-път
ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя, поземлен имот №020009-полски път-ОПФЗлатосел-необр.земя и други.
2.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 6 000,00
/шест хиляди/ лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга : 1 200,00 /хиляда и двеста/ лева. /20%
от началната тръжна цена на обекта/.
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 132
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение № 402/09.04.2010 г.
на Общински съвет-Брезово, взето с протокол № 33 от заседание
проведено на 09.04.2010 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с
изискванията на чл. 25, ал. 1, чл. 37 о, чл. 37 п, чл.37к от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, във връзка със заповед № РД-46-41/11.02.2011 год.
т.4.5 Министъра на земеделието и храните и за целите на чл.41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители, Общинският съвет-гр.Брезово изменя и
допълва решение № 402 на Общински съвет гр.Брезово, взето с протокол № 33 от
09.04.2010 год. , както следва:
Било: „3. Определя годишна цена за индивидуално ползване на общински пасища
и мери както следва:
3.1 допустими за подпомагане-1 лев/дка без значение на категорията на почвата
3.2 недопустимите за подпомагане- първите 3 /три/ години не дължат наем , а за
останалите 2/две/ години от ползването по 1 лев/дка след облагородяване.
3.3 За всяка следваща година размера на наема се индиксира с процент равен на
общия инфлационен индекс на потребителските цени за предходната година, определен
и обявен от Националния статистически институт.
3.4 Наема за календарната 2010 година да се заплати при подписване на договора ,
а за всяка следваща календарна година до 31 декември на предходната календарна
година.”
Става: „3. Определя годишна цена за индивидуално ползване на общински
пасища и мери както следва:
3.1 допустими за подпомагане-6 лева/дка без значение на категорията на
почвата
3.2 недопустимите за подпомагане- първите 3 /три/ години не дължат наем , а
за останалите 2/две/ години от ползването по 6 лева/дка след облагородяване.
3.3 За всяка следваща година размера на наема се индиксира с процент равен на
общия инфлационен индекс на потребителските цени за предходната година, определен
и обявен от Националния статистически институт.

3.4 Наема за календарната 2010 година да се заплати при подписване на договора ,
а за всяка следваща календарна година до 31 декември на предходната календарна
година.”

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 133
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот - публична
общинска собственост – пасище, мера на животновъд за отглеждане на пасищни
животни в с.Свежен.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост и раздел VІ от заповед № РД-09-116 от 21.02.2011 год. на
Министъра на земеделието, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 1 /една/ година , след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване с цел отглеждане на пасищни животни,
част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, която част е с
площ 110 дка и попада в поземлен имот № 014126 от КВС на с.Свежен, НТП:
пасище,мера с площ на целия имот 245,083 дка, местност „62 СВЕТИ КОСТАДИН”, Х
категория, при граници и съседи на целия имот:№014183-изостав.тр.нас., №014124иглолистна гора-ДГФ, №014072-дере-кметство Свежен, №014125-изостав.тр.нас.-нци на Малчо Петров Трифонов и други, обозначена на скицата-предложение,
приложена към докладната записка.
2. Участниците в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи
пасищни животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на
общината, които:
2.1. Отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска
служба, както следва:
а) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и
биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце
майки и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри);
2.2. отговарят на изискванията за участие в търг за земи от ДПФ по чл. 47в и 47з
ППЗСПЗЗ
3. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 лева/дка без включен ДДС ,
наем за една календарна година.
3. Определя депозит за участие в размер на 130,00 лева.

4. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 134
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична общинска
собственост – пасище, мера за настаняване на пчелин в с.Чоба.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от 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.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост , чл.18, ал.1 и чл.96, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
1.Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години , след
провеждане на публично оповестен конкурс с цел настаняване на пчелин , част от
общински недвижим имот – публична общинска собственост, която част е с площ 1000
кв.м и попада в поземлен имот №020030 от КВс на с.Чоба, НТП:пасище,мера с площ на
целия имот 36,681 дка, местност „ЧЕШМАТА”, ІV категория, при граници и съседи на
целия имот:№000593-селскостопанско летище-ОПФ-Чоба-необр.земя, №000325-полски
път-ОПФ-Чоба-необр.земя, №000153-полски път-ОПФ-Чоба-необр.земя, №020026полски път-ОПФ-необр.земя и други, обозначена на скицата-предложение, приложена
към докладната записка.
2.Критериите за оценяване на конкурсните предложения да бъдат:
2.1 Годишна наемна цена с коефициент на тежест 0,6 /нула цяло и шест
десети/
2.2 Участника да е регистриран като земеделски производител-пчелар с
коефициент на тежест 0,4 /нула цяло и четири десети/
3.Определя начална конкурсна цена в размер на 30,00 лева без включен ДДС ,
наем за една календарна година за 1000 кв.м
4.Определя депозит за участие в размер на 30,00 лева.
5.Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на конкурса и подписване на договор за наем.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 135
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична
общинска собственост – пасище, мера за настаняване на пчелин в с.Пъдарско.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.14 ал.7 от Закон за
общинската собственост , чл.18 ал.1 и чл.96 ал.1 от Наредба за реда за придобиване ,
управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ години, след
провеждане на публично оповестен конкурс с цел настаняване на пчелин, част от
общински недвижим имот – публична общинска собственост, която част е с площ 2000
кв.м и попада в поземлен имот 000058 от КВС на с.Пъдарско, НТП:пасище,мера с площ
на целия имот 5,300 дка, местност „УШАККОРИЯ/ЧАИРГЬОЛ”, V категория, при
граници и съседи на целия имот:№ 000242-полски път-ОПФ-Пъдарско-необр.земя, №
000241-полски път-ОПФ-Пъдарско-необр.земя и № 000121-водно течение-ОПФПъдарско-необр.земя , обозначена на скицата-предложение, приложена към докладната
записка.
2. Критериите за оценяване на конкурсните предложения да бъдат:
2.1 Годишна наемна цена с коефициент на тежест 0,6 /нула цяло и шест
десети/
2.2 Участника да е регистриран като земеделски производител-пчелар с
коефициент на тежест 0,4 /нула цяло и четири десети/
3. Определя начална конкурсна цена в размер на 30,00 лева без включен ДДС,
наем за една календарна година за 1000 кв.м.
4. Определя депозит за участие в размер на 30,00 лева.
5.Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на конкурса и подписване на договор за наем.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 136
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и
чл.45»и» от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №
001060 от КВС на гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ 22.763 дка, ІІІ категория,
местност „Кооперативна нива” от „пасище,мера” на „ друга временно неизползвана
орна земя”.
2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на
приемането му.
3. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия по
промяна начина на трайно ползване на описания в т.1 от настоящото решение
общински недвижим имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 137
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в с.Розовец.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината в
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО, седалище и адрес на
управление гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” № 25, булстат 000471123,
представлявана от инж.Радньо Манолов - Кмет на общината като собственик на
170/600 ид.части от УПИ №ІV-643, кв.53 от действащия подробен устройствен план
/ПУП/ на
с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 год. с
площ 600
/шестстотин/ кв.м и ВЪЛЧО БАРЪМСКИ, като собственик на 430/600 ид.части от
УПИ №ІV-643, кв.53 от действащия подробен устройствен план /ПУП/ на с.Розовец,
одобрен със заповед №30/30.08.1990 год. с площ 600 /шестстотин/ кв.м , ВЕДНО с
построените в него сгради и подобрения, като идеалната част на общината от 170/600
ид.части премине в собственост на ВЪЛЧО БАРЪМСКИ , а същият заплати на
общината за стойностно уравняване сумата от 474,00 /четиристотин седемдесет и
четири/ лева без включен ДДС.
2.Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 138
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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 Програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и
вещи, които община Брезово има намерение да продаде” с общински
недвижими имоти , представляващи :
 Поземлен имот №155009 от КВС на с.Розовец, НТП: нива с площ
0.904 дка , местност «ЛОКОВАТА-ГЪРЛОТО» , ІХ категория, при
граници и съседи:№155023-полски път-кметство Розовецнеобр.земя, №155008-нива-н-ци на Видю Митев Манев, №155007нива-н-ци на Колю Вълков Йонков и №155004-нива-Бельо Генов
Карагенски.
 Поземлен имот №155013 от КВС на с.Розовец, НТП: нива с площ
2.001 дка , местност «ЛОКОВАТА-ГЪРЛОТО , ІХ категория, при
граници и съседи:№155014-нива-н-ци на Стою Радев Чипилски,
№155006-индустр.култура-Бойка Стоянова Желева, №155024полски път-кметство Розовец-необр.земя и №155025-полски пъткметство Розовец-необр.земя.
 Поземлен имот №155030 от КВС на с.Розовец, НТП:нива с площ
3.794 дка , местност «ЛОКОВАТА-ГЪРЛОТО» , ІХ категория, при
граници и съседи:№155029-нива-н-ци на Кольо Иванов Дингилджиев,
№155011-нива-н-ци на Стефан Дончев Футарски, №000006вътрешна
река-кметство
Розовец-необр.земя,
№155026пасище,мера-кметство Розовец-необр.земя и други.
 Поземлен имот №155031 от КВС на с.Розовец, НТП: нива с площ

6.331 дка , местност «ЛОКОВАТА-ГЪРЛОТО» , ІХ категория, при
граници и съседи:№155017-нива-н-ци на Стоил Видев Чипилски,
№155022-нива-н-ци на Дончо Иванов Фуклев, №152017-полски пъткметство Розовец-необр.земя и №155024-полски път-кметство
Розовец-необр.земя.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 139
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост в с.Розовец.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: Поземлен имот № 155009 от КВС
на с.Розовец, НТП: нива с площ 0.904 дка , местност «ЛОКОВАТА-ГЪРЛОТО» , ІХ
категория, при граници и съседи:№155023-полски път-кметство Розовец-необр.земя,
№155008-нива-н-ци на Видю Митев Манев, №155007-нива-н-ци на Колю Вълков
Йонков и №155004-нива-Бельо Генов Карагенски.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 180,00
лева 8сто и осемдесет/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга :20% от началната тръжна цена.
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 140
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост в с.Розовец.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: Поземлен имот №155013 от КВС
на с.Розовец, НТП: нива с площ 2.001 дка , местност «ЛОКОВАТА-ГЪРЛОТО , ІХ
категория, при граници и съседи:№155014-нива-н-ци на Стою Радев Чипилски,
№155006-индустр.култура-Бойка Стоянова Желева, №155024-полски път-кметство
Розовец-необр.земя и №155025-полски път-кметство Розовец-необр.земя.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 400,00/четиристотин/ лева за
целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга :20% от началната тръжна цена.
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 141
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост в с.Розовец.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: Поземлен имот №155030 от КВС
на с.Розовец, НТП:нива с площ 3.794 дка , местност «ЛОКОВАТА-ГЪРЛОТО» , ІХ
категория, при граници и съседи:№155029-нива-н-ци на Кольо Иванов Дингилджиев,
№155011-нива-н-ци на Стефан Дончев Футарски, №000006-вътрешна река-кметство
Розовец-необр.земя, №155026-пасище,мера-кметство Розовец-необр.земя и други.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 760,00 /седемстотин и
шестдесет/ лева
3. Определя депозит за участие в търга :20% от началната тръжна цена.
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 142
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост в с.Розовец.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: Поземлен имот №155031 от КВС
на с.Розовец, НТП: нива с площ 6.331 дка , местност «ЛОКОВАТА-ГЪРЛОТО» , ІХ
категория, при граници и съседи:№155017-нива-н-ци на Стоил Видев Чипилски,
№155022-нива-н-ци на Дончо Иванов Фуклев, №152017-полски път-кметство Розовецнеобр.земя и №155024-полски път-кметство Розовец-необр.земя.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1 270,00 /хиляда двеста и
седемдесет/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга :20% от началната тръжна цена.
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 143
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 61 от 17.02.2012 г.
на ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато
лицето Анета Александрова Генова жител на с.Чоба със сумата 100 /сто/
лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 144
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Определяне на пълномощен представител на община Брезово в
„МБАЛ-Пловдив” АД.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово:
Упълномощава кмета на община Брезово – инж. Радньо Манолов със
следните права:
1. Да представлява Община Брезово на редовното годишно общо
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечениеПловдив” АД, което ще се проведе на 21.06.2012 г. от 11.00 часа, а при
липса на кворум на 06.07.2012 г. – от 11.00 часа.
2. Да участва в работата на Общото събрание на акционерите на
"Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД, което ще се
проведе на 21,06,2012 год от 11.00 часа а при липса на кворум на
06,07,2012 год от 11.00 часа, като гласува по всички точки от дневния ред
на събранието включени в поканата, неограничено по начин който
упълномощеният сметне за подходящ.
3. Да преупълномощава неограничено и други лица с горните
правомощия.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 145
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за отпускане на безлихвен заем от
ПУДООС.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.2 и чл.17
от Закона за общинския дълг, Общинският съвет – Брезово:
1. Дава съгласие за получаване на безлихвен заем от Предприятие
за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в
размер на 42 562,02 лв. за реализация на проект :”Допълнително
водоснабдяване на с.Свежен, община Брезово-ІІ етап”, при следните
условия:
1.1. Максимален размер на дълга /номинална стойност/
42 562,02 лв. ;
1.2. Валута на дълга – лева;
1.3. Вид на дълга – краткросрочен, безлихвен заем, отпуснат
от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите;
1.4. Начин на обезпечаване – чрез подписване запис на
заповед;
1.5. Условия на погасяване: до 18 месеца гратисен период и
12 месеца срок на възстановяване с равни месечни вноски.
1.6. Лихвен процент – няма /безлихвен заем/.
2. Възлага на кмета на Общината да подготви и представи в
ПУДООС всички необходими документи, отнасящи се до получаване на
заема.
3. Възлага на Кмета на Община Брезово да подпише Договор за
безлихвения заем отпуснат от ПУДООС.
4. Упълномощава Кмета на Община Брезово да подпише Запис на
заповед за обезпечаване на размера на заемната сума. Записът на заповед

се издава за срок: от датата на подписване на договора с ПУДООС и
изтича един месец след крайния срок на заема.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 146
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на постоянната комисията по
образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и
обществен ред.
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 отчета за дейността на на постоянната комисията по
образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и
обществен ред за сведение.
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