ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 189
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска администрация Брезово през

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 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово приема Отчета за работата на общинска
администрация Брезово през 2016 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
№ 190
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на ОКБППМН – гр.Брезово 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.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение Отчет за дейността на ОКБППМН –
гр.Брезово за 2016 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 191
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението

на Общинския план за развитие на община Брезово 2014-2020 г. 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.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.4 от
ЗРР и чл.91, ал.4 от ППЗРР, Общинският съвет гр.Брезово одобрява
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Брезово /2014-2020г./ през 2016 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
№ 192
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади-общинска собственост на

територията на община Брезово за общо и индивидуално ползване за
стопанската 2017/2018 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.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37„и” от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ЗСПЗЗ/ и чл.98,
ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ Общинският съвет гр.Брезово:
І. Определя пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално
ползване чрез предоставянето им под наем за стопанската 2017/2018 г., на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, по
землища както следва:
1. Списък с имоти за общо ползване, съгласно Приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение.
2. Списък с имоти за индивидуално ползване, съгласно Приложение
№ 2, неразделна част от настоящото решение.
ІІ. Определя минимален срок на договорите за наем 5 /пет/ стопански
години.
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
№ 193
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост в община Брезово през 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, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинска 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 2017 год., раздел ІІ, буква В„ „Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да продаде”, с общински недвижим имот,
представляващ: 160/990 ид. части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/ 79
/седемдесет и девет/, кв.9 /девети/ от действащия подробен устройствен план /ПУП/
на с.Дрангово, одобрен със заповед №24/23.09.1991 год. на кмета на гр.Брезово с площ
на целия парцел 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м, при граници на целия имот:
улица,улица, УПИ ІІІ-80 и УПИ І-78.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска собственост,
постъпило заявление от ГЕРТ БЕРНАРД за извършване на разпоредителни действия с
имот-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
№ 194
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 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 ІІ-79, квартал 9 от плана на с.Дрангово.

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 Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинският
съвет Брезово:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация,
одобрен със заповед №24/23.09.1991 год. по отношение на урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІІ /втори/ 79 /седемдесет и девет/, кв.9 /девети/ от действащия подробен
устройствен план /ПУП/ на с.Дрангово, одобрен със заповед №24/23.09.1991 год. на
кмета на гр.Брезово с площ на целия парцел 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м, при
граници на целия имот: улица, улица, УПИ ІІІ-80 и УПИ І-78, като община Брезово с
договор прехвърли собствеността върху 160 /сто и шестдесет/кв.м, от които 155 кв.м от
улица с о.т. 8-о.т.9 и 5 кв.м от улица с о.т. 9-о.т.38, включени в УПИ ІІ-79, кв.9 на
заявителя „ГБ ИНВЕСТ”ЕООД, седалище и адрес на управление гр.Пловдив
представлявано от ГЕРТ БЕРНАРД управител на дружеството.
2. Приема изготвената през месец февруари 2017 год. от лицензиран оценител
пазарна оценка на правото на собственост върху 160 кв.м в размер на 480,00
/четиристотин и осемдесет/ лева.
3. Определя продажна цена на правото на собственост на описаните по-горе 160
кв.м от УПИ ІІ-79, кв.9 от плана на с.Дрангово, без административен адрес в размер на
480,00 /четиристотин и осемдесет/ лева, представляваща пазарната оценка на 160
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 собственика на УПИ ІІ-79, кв.9 от действащия план на с.Дрангово за
доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за имота, която регулация е
одобрена със заповед №24/23.09.1991 год. на кмета на община Брезово. Описаните в
решението 160 кв.м са собственост на общината. Общински 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
№ 195
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за наем на общински недвижим
имот, отдаден под наем за устройване на медицинска практика по дентална медицина.

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 §78, ал.2 от
ПЗР на ЗИД на Закона за общинска собственост Дв. Бр.101/2004 год./ и
чл.18, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продължен за срок от 5 /пет/ години,
считано от 16.03.2017 год. договор за наем № №7/15.03.2012 год. с ЕТ
”ЛЕВОН
ОЗАНЯН-АМБУЛАТОРИЯ
ЗА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА
ЗА
ПЪРВИЧНА
ПОМОЩ
ПО
ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА”, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, вписан в
Търговски регистър при Агенция по вписванията гр.Пловдив съгласно
удостоверение № 20081215105245/15.12.2008 г., представляван от Д-Р
ЛЕВОН БЕРЧ ОЗАНЯН в качеството си на физическо лице-търговец.
2. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия по продължаване на договора за наем.
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
№ 196
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на помещение - общинска собственост на

пенсионерската организация 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.8, ал.1 от Закона за
общинска собственост и чл.7 от Правилника за организацията и дейността на клубовете
на пенсионера на община Брезово, приет с решение №126/22.07.2008 год. на Общински
съвет гр.Брезово, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Определя помещение с площ 25 /двадесет и пет/ кв.м, намиращо се на първи
етаж в западната част на двуетажна масивна сграда /читалище/ със застроена площ 275
/двеста седемдесет и пет/ кв.м на етаж, построена в VІ „Читалище”, кв.24 от
действащия план на с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 год. на кмета на
община Брезово, при граници и съседи на целия имот УПИ V 171, улица, улица, УПИ
ХІ Стоп. Дейности, УПИ VІІ 173, УПИ ІХ 175 и УПИ Х 176 за настаняване на
пенсионерска организация „Рубин” с.Върбен с цел устройване на клуб на пенсионера.
2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
издаване на заповед за настаняване на пенсионерската организация.
МОТИВИ: Помещението, което ще бъде предоставено на пенсионерската
организация е общинска собственост и към момента не се използва. Предоставяйки го
на пенсионерската организация в с.Върбен, ще бъде дадена възможност на тази група
хора за социалната интеграция, освен това ще допринесе за поддържане на социалните
контакти и активното дълголетие на пенсионерите. Ето защо 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
№ 197
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
Относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ за
първо новородено или осиновено дете през бюджетната 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.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет гр.Брезово определя:
1. За бюджетната 2017 г. размер на еднократна финансова помощ за
новородено или осиновено първо дете - 300 (триста) лв.
2. Условия за отпускане на помощта:
а) Детето да е първо за майката и да е родено или осиновено след
31.12.2016г. и преди 01.01.2018г. При раждане или осиновяване на
близнаци, единият от които е първо дете за майката еднократната
финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак;
б) Да има посочени двама родители в акта за раждане;
в) Детето да не е оставено за отглеждане от родителите или
осиновителят/ите в специализирана институция детето и да не са им
отнети родителските права;
г) Осиновеното дете да бъде до 10 годишна възраст, към датата на
осиновяване;
д) Новороденото или осиновеното дете, да е с постоянен и настоящ
адрес на територията на община Брезово;
e) Към дата на раждане или осиновяване на детето поне единият
родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община
Брезово не по-малко от две години. Другият родител да има регистрация
по настоящ адрес към датата на подаване на заявлението.
ж) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат
навършени 18 години, към датата на раждането или осиновяването;
з) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат
завършено не по-ниско от основно образование към датата на подаване на
заявлението;

и) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да
нямат просрочени задължения към община Брезово в момента на подаване
на заявлението.
1. Правото на ползване на помощта може да бъде осъществено до 12
месеца от датата на раждането или осиновяването.
2. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
приетото решение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 9
- „ПРОТИВ“ – 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 198
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.02.2017 г.
Относно: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
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 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 подпомогнати лицата:
- Анета Александрова Генова от с.Чоба със сумата от 50 /петдесет/ лева;
- Стоян Анков Тодоров от с.Чоба със сумата от 50 /петдесет/ лева;
- Ангел Аврамов Кохчиев от гр.Брезово със сумата от 150 /сто и петдесет/
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/

