ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 179
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Брезово и неговите

комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на
ОбС, 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 за сведение Отчета за дейността на Общински съвет
Брезово и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 180
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане

с имотите общинска собственост в община Брезово през 2017 год.

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
Закон за общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредба за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет гр.Брезово приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община Брезово през 2017
год.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 181
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане бюджета и инвестиционната програма на Община

Брезово за 2017 година.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на общински съветник, станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374 / 22.12.2016г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности на Община Брезово, Общинският съвет след като изслуша
предложението на кмета на общината, предложение на общински съветник и станалите
разисквания,
РЕШИ:
I. Приема бюджета на Община Брезово за 2017 година /съгласно Приложение №
1/, както следва:
1. ПРИХОДИ
5 851 842 лева
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
2 909 275 лева
1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности
2 749 922 лева
1.1.2. Преходен остатък от 2016 година /съгласно Приложение № 3/ 159 353 лева
1.2. Приходи за местни дейности
2 942 567 лева
1.2.1. Данъчни приходи
301 000 лева
1.2.2. Неданъчни приходи
846 537 лева
1.2.3. Трансфери от ЦБ
925 900 лева
1.2.3.1. обща изравнителна субсидия
382 500 лева
1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
88 800 лева
1.2.3.3. целева субсидия за капиталови разходи
454 600 лева
1.2.4. Трансфери между бюджети (нето)
34 515 лева
1.2.5. Преходен остатък от 2016 година /съгласно Приложение № 3/ 903 645 лева

2. РАЗХОДИ
5 851 842 лева
/разпределени по видове дейности съгласно Приложение№ 2/
2.1. За делегирани от държавата дейности
2 909 275 лева
2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия
163 131 лева
2.2.1. общинска администрация
117 611 лева
2.2.2. училища
35 520 лева
2.2.3. транспорт на ученици
10 000 лева
2.3. За местни дейности
2 779 436 лева
3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на минус (-) 1 062 998 лева.
4. Приема инвестиционната програма за 2017 г. (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 595 260 лева, съгласно
Приложение № 4.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 6 600 лева;
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за
други цели) – 13 000 лева;
5.3. Клубове на пенсионера – 5 000 лева;
5.4. Субсидии за:
5.4.1. читалища –
109 500 лева за субсидирана от държавата дейност, съгласно Приложение
№ 5;
20 000 лева от местни приходи за развитие на читалищната дейност;
5.4.2. спортни клубове – 50 000 лева;
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 6 000 лева.
7. На основание чл.8, ал.3 и 4 от ЗМДТ разликата между реалната издръжка и
таксата за деца в ДГ се поема от общинския бюджет.
8. На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА транспортните разходи на учащите се над
16 годишна възраст в ПГ „Златю Бояджиев” гр.Брезово и СУ „Христо Смирненски”
гр.Брезово са за сметка на общинския бюджет за времето на учебните занятия.
9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски в размер на 70% за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно, съгласно Приложение № 6.
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 444 712 лева, съгласно Приложение № 7.
11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2017 - 2020 г., съгласно Приложение № 8.
12. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на
Община Брезово, съгласно Приложение № 9.
13. Определя максимален размер на дълга, както следва:
1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в размер на 0 лева.
2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2017 година в размер на 0 лева.

3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г. се определят
в размерите, съгласно Приложение № 10.
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 година в размер на 5 851 842 лева.
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 година в размер на 2 850 764 лева.
II. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва.
III. Възлага на кмета:
1. Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен.
2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
IV. Упълномощава кмета:
1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
3. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от
общинския бюджет:
3.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2017 година;
3.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;
3.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на ОбС.

4. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на бюджета за 2017г. да ползва временен заем от
извънбюджетните средства и фондове на общината.
V. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета,
конкретни мерки за изпълнението му.
VI. Приема за сведение Протокола/Протоколите от публичното обсъждане на
бюджета, съгласно Приложение № 11.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 182
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Брезово за

второто шестмесечие на 2016 година
Общинският съвет след като изслуша отчета 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 за сведение Отчет за изпълнение актовете на Общински
съвет Брезово за второто шестмесечие на 2016 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 183
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за младежта за 2017 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 и чл.15 и чл. 16 от Закона
за младежта, Общинският съвет гр.Брезово приема и утвърждава Годишен
план за младежта – 2017 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 184
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител 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 №181, т.5.2., взето с
протокол №18/26.01.2017г. на Общински съвет – Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато лицето Иван Патев
Кеврев от с.Чоба със сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 185
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни работни заплати на

кмет на община Брезово и кметовете на кметства в община 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.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет – Брезово:
1.
Определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на
община Брезово, считано от 01.01.2017 г. в размер на 1500 лева.
2.
Определя индивидуални месечни заплати на кметове на
кметства в Община Брезово, считано от 01.01.2017г., както следва:
– кмет на кметство с население от 501 до 2500 души, основна
месечна заплата в размер на 700 лв. (Чоба, Борец, Пъдарско);
– кмет на кметство с население до 500 души, основна месечна
заплата в размер на 650 лв. (Тюркмен, Зелениково, Розовец, Дрангово,
Отец Кирилово, Стрелци);
– кмет на кметство с население до 200 души, основна месечна
заплата в размер на 600 лв. ( Свежен, Златосел, Върбен,Сърнегор).
3. Размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит
трудов стаж и професионален опит да се определя на основание Наредбата
за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на
МС от 17.01.2007 г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 186
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Участие на община Брезово по проект „Красива България“,

мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резистентен тип“.
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 Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Брезово
дава съгласие община Брезово да кандидатства за финансиране на обект:
„Ремонт на покривна конструкция на масивна триетажна сграда с изба” със
застроена площ на етаж 400 /четиристотин / кв.м в УПИ № ІІ
„Ученическо общежитие”, кв. 47 по плана на гр. Брезово, представляващо
застроено дворно място с обща площ 5820 /пет хиляди осемстотин и
двадесет/ кв.м по проект „Красива България” 2017 г.
2. Общински съвет гр. Брезово приема община Брезово да участва
със съфинансиране в размер на 30 % от общата стойност на бюджета на
обекта.
3. Общински съвет гр. Брезово приема, че няма да променя
предназначението на обекта минимум 5 години след изпълнението му по
Проект „Красива България”.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 187
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на общински недвижими

имоти в землището на с.Свежен.
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.6, ал.1 от
Закона за общинска собственост, чл.6 ал.1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и писмо
с вх.№04-00-191/24.11.2016 от инж. Ботьо Арабаджиев – директор на
Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, със седалище и адрес
на управление гр.Смолян, ул.”Полк. Дичо Петров” №1А, Общинският
съвет гр.Брезово РЕШИ:
І. Обявява за частна общинска собственост описаните по-долу
общински недвижими имоти представляващи:
1. Поземлен имот №011018 /нула, едно, едно, нула, едно, осем/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,356 /триста петдесет и шест
кв.м/ дка, местност „19 Студен кладенец”, Х /десета/ категория, при
граници и съседи: 013091-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 011017-горски
път-МЗХ-ДЛ, 011064-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 012082-път ІV класкметство с.Свежен и други.
2. Поземлен имот №011016 /нула, едно, едно, нула, едно, шест/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,978 /деветстотин седемдесет
и осем кв.м/ дка, местност „19 Студен кладенец”, Х /десета/ категория, при
граници и съседи: 013005-пасище, мера-кметство с.Свежен, 013178поляна-МЗХ-ДЛ, 010022-горски път-МЗХ-ДЛ, 010025-скали, пясъци-МЗХДЛ и други.

3. Поземлен имот №005019 /нула, нула, пет, нула, едно, девет/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 1,387 /хиляда триста осемдесет
и седем кв.м/ дка, местност „30 Червена локва”, ІV /четвърта/ категория,
при граници и съседи: 00518-пасище, мера-кметство с.Свежен, 005004полски път-кметство с.Свежен, 010101-широколистна гора-МЗХ-ДЛ,
010022-горски път-МЗХ-ДЛ и други.
4. Поземлен имот №007046 /нула, нула, седем, нула, четири, шест/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,118 /сто и осемнадесет/ дка,
местност „32 Балабанчево”, Х /десета/ категория, при граници и съседи:
007047-полски път-кметство с.Свежен, 007044-широколистна гора-МЗХДЛ, 007040-нива-н-ци на Христо Тотев Иванов, 007045-горски път-МЗХДЛ и други.
5. Поземлен имот №007047 /нула, нула, седем, нула, четири, седем/
от КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,196 /сто деветдесет и шест/
дка, местност „01 Беглишки хармани”, ІХ /девета/ категория, при граници
и съседи: 007048-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 007046-полски път кметство с.Свежен, 007044-широколистна гора-МЗХ-ДЛ и 008126-гора в
зем.земи-кметство с.Свежен.
6. Поземлен имот №008011 /нула, нула, осем, нула, едно, едно/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 3,925 /три декара деветстотин
двадесет и пет кв.м/ дка, местност „33 Попов чифлик”, ІХ /девета/
категория, при граници и съседи: 008004-поляна-МЗХ-ДЛ, 008003-горски
път-МЗХ-ДЛ, 008005-поляна-МЗХ-ДЛ, 008001-широколистна гора-МЗХДЛ и други.
7. Поземлен имот №005004 /нула, нула, пет, нула, нула, четири/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 1,028 /един декар двадесет и
осем кв.м/ дка, местност „30 Червена локва”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи: 005002-изоставени трайни насаждения- кметство
с.Свежен, 010021-горски път-МЗХ-ДЛ, 002068-широкол.гора-МЗХ-ДЛ,
005005-нива-н-ци на Мален Христев Дидов и други.
8. Поземлен имот №010020 /нула,едно,нула,нула, две, нула/ от КВС
на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,594 /петстотин деветдесет и четири
кв.м/ дка, местност „30 Червена локва”, ІХ /девета/ категория, при граници
и съседи: 002068-широкол.гора-МЗХ-ДЛ, 003045-полски път-кметство
с.Свежен, 010101-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 010014-нива-н-ци на
Малчо Петров Трифонов и други.

ІІ. Възлага на кмета на общината след влизане в сила на решението
по т.І да започне процедура по промяна характера на собствеността на
описаните по-горе поземлени имоти и отразяване на промяната по реда на
чл.60, ал.1 и 2 от Закона за общинска собственост /ЗОС/.
МОТИВИ: С прехвърлянето в собственост на държавата на
описаните по-горе полски пътища ще се даде възможност на
„Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян да извърши ремонт и
реконструкция на целия път. По този начин ще се осигури по- добра
възможност за осъществяване на дейностите по стопанисването и
управлението както на държавния, така и на общинския горски фонд. Ето
защо Общински съвет гр.Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 188
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.01.2017 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, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал.4 от
Закона за общинска собственост и чл.50, ал.1, т.8 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Във връзка с инвестиционно намерение на Южноцентрално
държавно предприятие гр.Смолян, със седалище и адрес на управление
гр.Смолян, ул.”Полк. Дичо Петров” №1А дава съгласие за прехвърляне
безвъзмездно в собственост на държавата общински недвижими имоти частна общинска собственост, които се засягат при ремонта и
реконструкцията на горски път с.Свежен - местност ”Балабанчово” местност „Еленкини ливади” - землищна граница с.Домлян, с отклонение
към местностите „Червена локва” и „Чифлишко дере”, а именно:
1. Поземлен имот №011018 /нула, едно, едно, нула, едно, осем/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,356 /триста петдесет и шест
кв.м/ дка, местност „19 Студен кладенец”, Х /десета/ категория, при
граници и съседи: 013091-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 011017-горски
път-МЗХ-ДЛ, 011064-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 012082-път ІV класкметство с.Свежен и други.
2. Поземлен имот №011016 /нула, едно, едно, нула, едно, шест/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,978 /деветстотин седемдесет
и осем кв.м/ дка, местност „19 Студен кладенец”, Х /десета/ категория, при
граници и съседи: 013005-пасище, мера-кметство с.Свежен, 013178-

поляна-МЗХ-ДЛ, 010022-горски път-МЗХ-ДЛ, 010025-скали, пясъци-МЗХДЛ и други.
3. Поземлен имот №005019 /нула, нула, пет, нула, едно, девет/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 1,387 /хиляда триста осемдесет
и седем кв.м/ дка, местност „30 Червена локва”, ІV /четвърта/ категория,
при граници и съседи: 00518-пасище, мера-кметство с.Свежен, 005004полски път-кметство с.Свежен, 010101-широколистна гора-МЗХ-ДЛ,
010022-горски път-МЗХ-ДЛ и други.
4. Поземлен имот №007046 /нула, нула, седем, нула, четири, шест/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,118 /сто и осемнадесет/ дка,
местност „32 Балабанчево”, Х /десета/ категория, при граници и съседи:
007047-полски път-кметство с.Свежен, 007044-широколистна гора-МЗХДЛ, 007040-нива-н-ци на Христо Тотев Иванов, 007045-горски път-МЗХДЛ и други.
5. Поземлен имот №007047 /нула, нула, седем, нула, четири, седем/
от КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,196 /сто деветдесет и шест/
дка, местност „01 Беглишки хармани”, ІХ /девета/ категория, при граници
и съседи: 007048-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 007046-полски пъткметство с.Свежен, 007044-широколистна гора-МЗХ-ДЛ и 008126-гора в
зем.земи-кметство с.Свежен.
6. Поземлен имот №008011 /нула, нула, осем, нула, едно, едно/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 3,925 /три декара деветстотин
двадесет и пет кв.м/ дка, местност „33 Попов чифлик”, ІХ /девета/
категория, при граници и съседи: 008004-поляна-МЗХ-ДЛ, 008003-горски
път-МЗХ-ДЛ, 008005-поляна-МЗХ-ДЛ, 008001-широколистна гора-МЗХДЛ и други.
7. Поземлен имот №005004 /нула, нула, пет, нула, нула, четири/ от
КВС на с.Свежен, НТП: полски път с площ 1,028 /един декар двадесет и
осем кв.м/ дка, местност „30 Червена локва”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи: 005002-изоставени трайни насаждения- кметство
с.Свежен, 010021-горски път-МЗХ-ДЛ, 002068-широкол.гора-МЗХ-ДЛ,
005005-нива-н-ци на Мален Христев Дидов и други.
8. Поземлен имот №010020 /нула, едно, нула, нула,две, нула/ от КВС
на с.Свежен, НТП: полски път с площ 0,594 /петстотин деветдесет и четири
кв.м/ дка, местност „30 Червена локва”, ІХ /девета/ категория, при граници
и съседи: 002068-широкол.гора-МЗХ-ДЛ, 003045-полски път-кметство
с.Свежен, 010101-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 010014-нива-н-ци на
Малчо Петров Трифонов и други.
ІІ. В договора за прехвърляне на собствеността да се запише като
условие, че Община Брезово , както и населението на общината запазват
правото си да ползват горския път бе да се ограничават правата им.

ІІІ. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия по изпълнение на решението.
МОТИВИ: С прехвърлянето в собственост на държавата на
описаните по-горе полски пътища ще се даде възможност на
„Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян да извърши ремонт и
реконструкция на целия път. По този начин ще се осигури по- добра
възможност за осъществяване на дейностите по стопанисването и
управлението както на държавния, така и на общинския горски фонд. Ето
защо Общински съвет гр.Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

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

