ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 162
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.

ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет –

Брезово през първото полугодие на 2017 г.
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 работа
на Общински съвет – Брезово през първото полугодие на 2017 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 163
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
ОТНОСНО: План-сметка за 2017 г. за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
чистота на териториите за обществено ползване.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ, чл.16,
чл.16а, чл.16в и чл.16г от Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Брезово, Общинският съвет реши:
1. Определя основата за изчисляване на такса битови отпадъци както следва :
- за физически лица – промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти
- за юридически лица – промил върху по-високата от данъчната оценка и
отчетната стойност на недвижимите имоти.
2. Определя годишна такса битови отпадъци за 2017г. за имотите на физически
лица в населените места, както следва:
а) за имоти, намиращи се в гр.Брезово и с.Чоба – 6,8 промила върху данъчната
оценка на имота, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,57 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,60 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,63 промила
б) за имоти, намиращи се в следните населени места от територията на
общината: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Розовец, Отец
Кирилово, Стрелци, Пъдарско, Сърнегор, Свежен, Тюркмен, Чехларе – 6,6
промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,57 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,60 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,43 промила
3. За нежилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци:
а) подали декларация по чл.16а от Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, приема годишен размер на такса за обслужване
четири пъти месечно на :

- контейнер тип „Бобър” с обем 1100 литра
- 895,00 лв.
В таксата са включени разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ.
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места се определя в размер на 2.11 промила върху по-високата от
данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти;
б) когато не може да се установи броя на използваните съдове - 6.8 промила
върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, в
т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,69 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2,11 промила
4. Определя за жилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци – 6,8
промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,69 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2,11 промила
5. Утвърждава план-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал.
1 от ЗМДТ за 2017 г., съгласно Приложение 1.
6. Утвърждава план-сметка за 2017г. за приходите и разходите по видове
дейности и населени места, съгласно Приложение 2.
7. Задължава Кмета на Община Брезово да включи в бюджета на общината за
2017г. по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 164
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.

ОТНОСНО:
Вземане на решение за извършване на вътрешни
компенсирани промени в капиталовите разходи за 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.2 във връзка с ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124,
ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезово
одобрява компенсирани промени между обектите, включени за
финансиране от капиталовите разходи за 2016 г., както и включване на
нови обекти, в рамките на целевата субсидия определена със Закона за
държавния бюджет, съгласно Окончателна актуализация капиталови
разходи на община Брезово през 2016 г. - Приложение №4 - неразделна
част от решението.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 165
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци 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:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от
АПК и раздел VIII от ЗМДТ, Общинският съвет – Брезово приема Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Брезово, както следва:
§ 1. Създава раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на
пътници“ с чл. 61 - 62:
„Раздел VII
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 61. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се
облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от
тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на
Община Брезово по Закона за автомобилните превози.

Чл. 62. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на
пътници е в размер на 300 лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от
данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е
издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.”
§ 2. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община Брезово са приети с
решение № ........, п-л № ...../2016г. и влизат в сила от 01.01. 2017г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 166
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.

ОТНОСНО: Актуализация и допълнение на Годишната програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г.

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 Наредба 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., както следва:
1. В раздел ІІ, буква В„ „Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да
продаде” :
1.1 Поземлен имот № 013022 /нула, едно, три, нула, две, две/ от КВС на
с.Тюркмен, НТП: нива с площ 0,221 /двеста двадесет и един кв.м/ дка, местност
„ГЪВГЪРОВА ГРАДИНА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи: ПИ 013008нива-Мирослав Стоянов Савов, ПИ 012023-канал-необработваема земя – с.Тюркмен и
ПИ 013021-полски път-необработваема земя-с.Тюркмен.
1.2 Поземлен имот № 015015 /нула, едно, пет, нула, едно, пет/ от КВС на
с.Тюркмен, НТП: нива с площ 1,429 /един декар четиристотин двадесет и девет кв.м/
дка, местност „БИЛЯНИНА ГРАДИНА”, V /пета/ категория, при граници и съседи: ПИ
012023-канал-необработваема земя – с.Тюркмен, ПИ 013021-полски пътнеобработваема земя-с.Тюркмен, ПИ 015001-нива-Атанас Найденов Колев и др. и ПИ
015016-нива-Делчо Димитров Делчев.
1.3 42 /четиридесет и два/ кв.м от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/
896 /осемстотин деветдесет и шест/, кв.80 /осемдесети/ 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 502 /петстотин и два/ кв.м, при граници
на целия имот: улица,улица, УПИ VІІ-897 и УПИ V-895.
2. В раздел ІІ, буква Д„ „Имоти и вещи, върху които община Брезово има
намерение да учреди право на строеж” :
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ соц. жилище, кв.58 /петдесет и
осми/ от плана на с.Пъдарско с площ на имота 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м ,
при граници : улица, УПИ VІІ-общ, УПИ Х-Озеленяване, УПИ V-Социално жилище.

МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закон за общинска собственост, постъпили
заявления от граждани за извършване на разпоредителни действия с имоти-общинска
собственост, с цел осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския
бюджет за финансиране на част от общинските дейности, както и осъществяване на
своята жилищна политика и своите социални функции за населението, Общински съвет
Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 167
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на поземлен имот № 013022 от КВС
на с.Тюркмен, частна общинска собственост.

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 Закон за
общинска собственост и чл.71 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
Приема пазарната оценка, изготвена от лиценциран експерт Йорданка Боянова
Йорданова от месец ноември 2016 г. на поземлен имот № 013022 /нула, едно, три,
нула, две, две/ от КВС на с.Тюркмен, НТП: нива с площ 0,221 /двеста двадесет и един
кв.м/ дка, местност „ГЪВГЪРОВА ГРАДИНА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и
съседи: ПИ 013008-нива-Мирослав Стоянов Савов, ПИ 012023-канал-необработваема
земя – с.Тюркмен и ПИ 013021-полски път-необработваема земя-с.Тюркмен в размер
на 127,00 /сто двадесет и седем/ лева и я определя като цена за продажба на имота.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 от Закон 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 № 013022 /нула, едно, три, нула, две, две/ от КВС на
с.Тюркмен, НТП: нива с площ 0,221 /двеста двадесет и един кв.м/ дка, местност
„ГЪВГЪРОВА ГРАДИНА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи: ПИ 013008нива-Мирослав Стоянов Савов, ПИ 012023-канал-необработваема земя – с.Тюркмен и
ПИ 013021-полски път-необработваема земя-с.Тюркмен, актуван с акт за частна
общинска собственост съгласно АЧОС №6118/28.10.2016 год., вписан в Агенция по
вписванията, Служба по вписванията - Имотен регистър.

2. Определя начална тръжна цена на имота размер на 127,00 /сто двадесет и
седем/ лева.
Данъчната оценка на имота е в размер на 32,80 /тридесет и два лева и
осемдесет стотинки/ лева.
3. Определя депозит за участие в търга : 100 /сто/ лева.
4. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на гореописания поземлен имот.
5. Общинският съвет Брезово, Пловдивска област възлага на Кмета на общината
да извърши необходимите действия по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
и сключване на договор за покупко-продажба съгласно действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес за
закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната част на
бюджета на Община Брезово, област Пловдив. Ето защо, Общински съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.
Забележка: Поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт
на интереси, общинският съветник Сава Савов не участва в гласуването.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 168
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на поземлен имот № 015015 от КВС
на с.Тюркмен, частна общинска собственост.

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 Закон за
общинска собственост и чл.71 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
Приема пазарната оценка, изготвена от лиценциран експерт Йорданка Боянова
Йорданова от месец ноември 2016 г. на поземлен имот № 015015 /нула, едно, пет,
нула, едно, пет/ от КВС на с.Тюркмен, НТП: нива с площ 1,429 /един декар
четиристотин двадесет и девет кв.м/ дка, местност „БИЛЯНИНА ГРАДИНА”, V /пета/
категория, при граници и съседи: ПИ 012023-канал-необработваема земя – с.Тюркмен,
ПИ 013021-полски път-необработваема земя-с.Тюркмен, ПИ 015001-нива-Атанас
Найденов Колев и др. и ПИ 015016-нива-Делчо Димитров Делчев в размер на 822,00
/осемстотин двадесет и два/ лева и я определя като цена за продажба на имота.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 от Закон 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 № 015015 /нула, едно, пет, нула, едно, пет/ от КВС на
с.Тюркмен, НТП: нива с площ 1,429 /един декар четиристотин двадесет и девет кв.м/
дка, местност „БИЛЯНИНА ГРАДИНА”, V /пета/ категория, при граници и съседи: ПИ
012023-канал-необработваема земя – с.Тюркмен, ПИ 013021-полски пътнеобработваема земя-с.Тюркмен, ПИ 015001-нива-Атанас Найденов Колев и др. и ПИ
015016-нива-Делчо Димитров Делчев, актуван с акт за частна общинска собственост

съгласно АЧОС №6117/28.10.2016 год., вписан в Агенция по вписванията, Служба по
вписванията - Имотен регистър.
2. Определя начална тръжна цена на имота размер на 822,00 /осемстотин
двадесет и два/ лева.
Данъчната оценка на имота е в размер на 161,00 /сто шестдесет и един/ лева.
3. Определя депозит за участие в търга : 500 /петстотин/ лева.
4. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на гореописания поземлен имот.
5. Общинският съвет Брезово, Пловдивска област възлага на Кмета на общината
да извърши необходимите действия по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
и сключване на договор за покупко-продажба съгласно действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес за
закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната част на
бюджета на Община Брезово, област Пловдив. Ето защо, Общински съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.
Забележка: Поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на
интереси, общинският съветник Сава Савов не участва в гласуването.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 169
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот
/ УПИ/ VІ - соц.жилище, кв.58 от действащия план на с. Пъдарско в полза на лица с
установени жилищни нужди.

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.37, ал.4, т.4, чл. 49а,
ал.1, и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.6, т.1 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема изготвената от лицензиран експерт на 28.11.2016 год. пазарна оценка в
размер на 683,00 /шестстотин осемдесет и три/ лева без ДДС за 100 /сто/ кв.м разгъната
застроена площ на учреденото право на строеж на жилищна сграда.
2. Дава съгласие да бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж за
построяване на жилищна сграда върху УПИ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ
/шести/ соц. жилище, кв.58 /петдесет и осми/ от плана на с.Пъдарско с площ на
имота 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м , при граници : улица, УПИ VІІ-общ, УПИ
Х-Озеленяване, УПИ V-Социално жилище на СЛАВИ ТОДОРОВ СЛАВОВ с.Пъдарско,
съгласно предвижданията на застроително-регулационен план на с.Пъдарско.
3. Определя цена на учреденото право на строеж
осемдесет и седем лева и деветдесет стотинки/ лева
застроена площ на сградата.

в размер на 187,90 /сто
за 100 кв.м разгъната

4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено право на строеж .
МОТИВИ: Нормативно определените изисквания са спазени и кандидатът
отговаря на определените условия, включително има установени жилищни нужди,

обосноваващи необходимостта от обсъждане и вземане на решение за учредяване
възмездно, безсрочно право на строеж върху недвижим имот - частна общинска
собственост, съставляващо правото на строеж на жилищна сграда. Ето защо
Общинският съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 170
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.

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 VІ-896, квартал 80 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 VІ /шести/ 896
/осемстотин деветдесет и шест/, кв.80 /осемдесети/ 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 502 /петстотин и два/ кв.м, при граници
на целия имот: улица,улица, УПИ VІІ-897 и УПИ V-895, като община Брезово с договор
прехвърли собствеността върху 42 /четиридесет и два/кв.м, включени в УПИ VІ-896,
кв.80 на заявителите ЗЛАТКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА с постоянен адрес гр.Брезово,
и РАДНЬО СТОЯНОВ СУКАРЕВ от гр.Брезово.
2. Приема изготвената през месец ноември 2016 год. от лицензиран оценител
пазарна оценка на правото на собственост върху 42 кв.м в размер на 252,00 /двеста
петдесет и два/ лева.
3. Определя продажна цена на правото на собственост на описаните по-горе 42
кв.м от УПИ VІ-896, кв.80 от плана на гр.Брезово с административен адрес ул.”Мадара”
№1 в размер на 252,00 /двеста петдесет и два/ лева, представляваща пазарната оценка
на 42 кв.м.
4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по
изпълнение на решението.

МОТИВИ: Мотивите за вземане на решението са, че в общината има постъпило
заявление от собствениците на УПИ VІ-896, кв.80 от действащия план на гр.Брезово за
доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за имота, която регулация е
одобрена със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на община Брезово. Описаните в
решението 42 кв.м са собственост на общината. Общинският съвет гр.Брезово намира
решението за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 171
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
ОТНОСНО: Даване

съгласие за закупуване на транспортна техника за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци със средства, натрупани като
отчисления от Община Брезово за депонирани отпадъци на Депо за неопасни отпадъци
гр.Карлово по чл.64 от Закона за управление на отпадъците

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.2 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 изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, Общинският съвет Брезово:
1. Дава съгласие за закупуване на транспортна техника със средства,
натрупани от отчисленията по чл.64 от Община Брезово за депонирани
отпадъци на Депо за неопасни отпадъци гр.Карлово в размер на 49741,15лв.
2. Дава съгласие Кмета на общината да извърши необходимите процедури за
избор на изпълнител съгласно ЗОП за доставка на транспортна техника –
камион за събиране и извозване на битови отпадъци .
3. След приключване на процедурата по избор на изпълнител, община Брезово
да отправи искане до Председателя на Регионалното сдружение гр.Карлово
за отблокиране на средствата от сметката на РИОСВ.
4. В случай, че отпуснатата от РИОСВ сума от натрупаните отчисления е пониска от размера на договора за доставка, Общинския съвет одобрява
необходимите за изпълнение на договора средства да бъдат за сметка на
преходния остатък за 2016г. в дейност „Чистота”.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 172
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
ОТНОСНО: Преобразуване на ДГ „Светлина“ – с. Стрелци във филиал на ДГ
„Вела Благоева“ – гр.Брезово с една полудневна група.

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.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.311, ал.1 от ЗПУО,
Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие общинската образователна институция:
ДГ „Светлина“ – с. Стрелци да се преобразува чрез вливане в ДГ „Вела Благоева“ –
гр. Брезово с официален адрес:
гр. Брезово, ул. „В. Благоева“ № 1, общ. Брезово,
обл. Пловдив и с адрес на детската градина - филиал „Светлина“, на който се извършва
образователна дейност: с. Стрелци, ул. „28-ма“ № 1, общ. Брезово, обл. Пловдив.
2. Съгл. Наредба № 7/2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена във филиал „Светлина“ да функционира една полудневна група с
минимум 6 деца по разпоредбите на Наредба № 5/2016 г. за предучилищното
образование.
3. Възлага на Кмета на Общината в едномесечен срок:
да издаде заповед за преобразуване на ДГ „Светлина“ – с. Стрелци във
филиал на ДГ „Вела Благоева“ – гр. Брезово
направените промени да бъдат отразени в Регистъра на общинските
детски градини
да направи необходимата оптимизация на числеността на персонала
съгласно законовите разпоредби.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 173
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово за 2017 година.

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, Общинският съвет –
гр.Брезово приема Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово за 2017 година.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 174
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне чрез дарение на общински недвижими
имоти с НТП: полски пътища на държавата в землището на с.Свежен.

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 чл. 81, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет гр.Брезово отлага вземането на решение по докладна
записка, относно: Безвъзмездно прехвърляне чрез дарение на общински
недвижими имоти с НТП: полски пътища на държавата в землището на
с.Свежен и го изпраща в съответната постоянна комисия за допълнително
обсъждане на проекта.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 175
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за подпомагане с финансови средства храм «Свети
Димитър» гр.Брезово.

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, във връзка с чл.17, ал.1, т.9 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат отпуснати финансови
средства в размер на 2000 /две хиляди/ лева на църковно настоятелство при
храм „Свети Димитър“ гр.Брезово за извършване на ремонт.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 176
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за отпускане дарение на община Хитрино за
преодоляване щетите от бественото положение вследствие инцидента от 10 декември
2016 г.

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.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово
дава съгласие да бъдат дарени 3 000 /три хиляди/ лева по сметката на
община Хитрино.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 177
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на общински недвижим имот в с.Чоба.

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.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/
години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване общински
недвижим имот представляващ част от УПИ Х 1298 „Магазин”, кв.13 от
действащия план на с.Чоба, одобрен с решение на Общински съвет
гр.Брезово № 343/15.07.2003 год. с площ на целия имот 180 кв.м, която
част е с площ 77 /седемдесет и седем/ кв.м за поставяне на метален
павилион –сглобяема конструкция за устройване на търговски обект.
2. Определя начална тръжна цена на месечния наем в размер на 0,60
/шестдесет стотинки/ лева на кв.м без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
4. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 178
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.12.2016 г.
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 28.01.2016г. на Общински съвет Брезово, Общинският
съвет дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
1. Анета Ромеова Халибрам от с.Пъдарско със сумата от 100 /сто/
лева.
2. Веска Стоянова Иванова от с. Стрелци със сумата от 100 /сто/
лева.
3. Катя Георгиева Гогова от гр.Брезово със сумата от 100 /сто/ лева.
4. Георги Тодоров Гетов от с.Чоба със сумата от 500 /петстотин/
лева, които да бъдат преведени на откритата дарителската сметка
– ОББ.
5. Станка Минева Цветкова от гр.Брезово със сумата от 500
/петстотин/ лева.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

