ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 209
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и проблемите по
безопасността на движението на територията на община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша информацията на зам.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 Информация за състоянието на общинската
пътна мрежа и проблемите по безопасността на движението на територията
на община Брезово.

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
№ 210
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Информация за противопожарната охрана в община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша информацията 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 –
Брезово приема за сведение информация за противопожарната охрана в
община Брезово.

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
№ 211
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 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 Енчо Колев
за кмет на община, 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
Общински съвет гр.Брезово:
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 движими и недвижими вещи както следва:

Вид на МПС / вещта
1. Специален автомобил марка „УАЗ 3960-01” с регистрационен №РВ 3193
АХ, бензинов, доставен през 1996 год.
2. Лек автомобил „Чероки Джип” с регистрационен номер РВ 8597 ММ,
двигател – 002MX21, рама № 1J4FJ78L5LL219578, бензинов, дата на
първоночална регистрация 05.09.1990 год., задвижване 4х4.
3. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв. №955

4. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв. №970
5. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №1
6. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №2
7. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №3
8. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №4
9. Хладилник „Торго”

МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска
собственост, постъпили питания от граждани относно продажба на
описаните по-горе вещи, с цел осигуряване на постоянни източници на
приходи за общинския бюджет за финансиране на част от общинските
дейности, общински съвет 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
№ 212
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Продажба на общински автомобили и вещи
Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
за кмет на община, 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.51, ал.2 и 4 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1.
Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на
публични търгове с тайно наддаване изброените по-долу автомобили и
вещи :
Вид на МПС / вещта
1. Специален автомобил марка „УАЗ 3960-01” с регистрационен №РВ 3193
АХ, бензинов, доставен през 1996 год.
2. Лек автомобил „Чероки Джип” с регистрационен номер РВ 8597 ММ,
двигател – 002MX21, рама № 1J4FJ78L5LL219578, бензинов, дата на
първоначална регистрация 05.09.1990 год., задвижване 4х4.
3. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв. №955
4. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв. №970
5. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №1
6. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №2
7. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №3
8. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №4
9. Хладилник „Торго”
2.Определя начални тръжни цени, както следва:
Вид на МПС / вещта

Оценка
съгласно
доклад на
лицензиран
експерт от

1. Специален автомобил марка „УАЗ 3960-01” с
регистрационен №РВ 3193 АХ, бензинов, доставен през
1996 год.
2. Лек автомобил „Чероки Джип” с регистрационен номер
РВ 8597 ММ, двигател –
002MX21, рама №
1J4FJ78L5LL219578, бензинов, дата на първоначална
регистрация 05.09.1990 год., задвижване 4х4.
3. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв.
№955
4. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв.
№970
5. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №1
6. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №2
7. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №3
8. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №4
9. Хладилник „Торго”

м.март 2017 г.
600,00

700,00

150,00
150,00
250,00
250,00
250,00
250,00
200,00

3. Определя депозит за участие в търговете за всеки отделен
автомобил или вещ в размер на 200,00 /двеста/ лева.
4. Определя стъпка за наддаване в търговете - 10% от началната
тръжна цена.
5. Начин и срок на плащане на достигнатите в търговете цени: в
касата на община Брезово или по банков път в срок до един месец от
датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга.
6. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на търговете и подписване на договори за
продажба.
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на вещите от страна на
граждани, както и с оглед осигуряване на приходната част на бюджета на
Община Брезово, област Пловдив, Общински съвет Брезово намира
решението за целесъобразно.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/инж.Ст.Минчев/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 213
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
зам. кмет на община, 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 от 26.01.2017 г. на Общински съвет, Общинският съвет
гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато лицето Стефко Стоев
Костанев от гр.Брезово със сумата от 150 /сто 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
№ 214
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот в местност „Дондуково”, землище
на с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
за кмет на община, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец април 2017 год. на поземлен имот № 62.6
/шест,две,точка,шест/ от плана на новообразуваните имоти на местност
„Дондуково”, землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-043/16.07.2008 год. на областен управител на област с административен
център Пловдив с площ на имота 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м, трайно
предназначение на територията: населени места, НТП: индивидуално
застрояване, при граници на имота: поземлени имоти № 62.158-полски път,
62.7-двор, 62.21-двор, 62.218-дрор и 62.22-двор в размер на 1476,00
/хиляда четиристотин седемдесет и шест / лева за целия имот.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:

1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване поземлен имот № 62.6 /шест,две,точка,шест/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
820 /осемстотин и двадесет/ кв.м, трайно предназначение на територията:
населени места, НТП: индивидуално застрояване, при граници на имота:
поземлени имоти № 62.158-полски път, 62.7-двор, 62.21-двор, 62.218-дрор
и 62.22-двор .
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
1476,00 /хиляда четиристотин седемдесет и шест/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга:500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
МОТИВИ: Постъпило е искане за закупуване на имота от ИВАН
ГАВРАИЛОВ ГАВРАИЛОВ от гр.Брезово. С цел осигуряване на
постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на
част от общинските дейности, Общински съвет 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
№ 215
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот в местност „Дондуково”, землище
на с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
за кмет на община, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец април 2017 год. на поземлен имот № 62.215
/шест,две,точка,две,едно,пет/ от плана на новообразуваните имоти на
местност „Дондуково”, землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-043/16.07.2008 год. на областен управител на област с административен
център Пловдив с площ на имота 672 /шестстотин седемдесет и два/
кв.м,трайно предназначение на територията: населени места, НТП:
индивидуално застрояване, при граници на имота: поземлени имоти №
62.163-нива, 62.99-др.жил.терен, 62.164-зелена-шер.полз., 62.158-полски
път в размер на 1210,00 /хиляда двеста и десет / лева за целия имот.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/,Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг
с
тайно
наддаване
поземлен
имот
№
62.215
/шест,две,точка,две,едно,пет/ от плана на новообразуваните имоти на
местност „Дондуково”, землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-

3/16.07.2008 год. на областен управител на област с административен
център Пловдив с площ на имота 672 /шестстотин седемдесет и два/
кв.м,трайно предназначение на територията: населени места, НТП:
индивидуално застрояване, при граници на имота: поземлени имоти №
62.163-нива, 62.99-др.жил.терен, 62.164-зелена-шер.полз., 62.158-полски
път.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
1210,00 /хиляда двеста и десет/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга:500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

МОТИВИ: Постъпило е искане за закупуване на имота от АНКА
ВЕЛЕВА ЗАГОРСКА от гр.Пловдив. С цел осигуряване на постоянни
източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на част от
общинските дейности, общински съвет 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
№ 216
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична
общинска собственост в с.Отец Кирилово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
за кмет на община, 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, за
устройване на кафе-аператив, общински недвижим имот представляващ
терен с площ 72 /седемдесет и два/ кв.м за поставяне на метален
павилион – сглобяема конструкция, който терен се намира в
югоизточната част на УПИ ІV /четвърти/Озеленяване, църква, кв.23
/двадесет и трети/ от плана на с.Отец Кирилово, одобрен със з-ди
№18/27.06.1991 г. и №255/03.04.2014 год. съгласно скица-предложение,
неразделна част от решението.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 36,00 /тридесет и шест/
лева без включен ДДС , месечен наем за 72 кв.м
3. Определя депозит за участие в размер на 40,00 /четиридесет/ лева.
4. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга.
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
№ 217
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 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 Енчо Колев
за кмет на община, предложение от общински съветник, 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: поземлен имот № 032025 /нула,
три, две, нула, две, пет/ от КВС на с.Розовец, НТП: изоставена нива с
площ 9,184 дка, местност „МОГИЛКИТЕ-ДЪБИТЕ”, ІХ /девета/категория,
при граници и съседи: поземлени имоти №032022-нива-н-ци на Стефана
Николова Краваева, 032020-нива-н-ци на Стою Минчев Кировски, 032029полски път-кметство с.Розовец-необр.земя, 032026-полски път-кметство
с.Розовец-необр.земя и други.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска собственост,
постъпило заявление с вх. №94-00-359/13.03.2017 год. от Вероника Александрова
Кормева от гр.Пловдив за закупуване на имота, с цел осигуряване на постоянни
източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на част от общинските
дейности, Общински съвет 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
№ 218
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот - земеделска земя в землището на
с.Розовец.

Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
за кмет на община, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец април 2017 год. на поземлен имот № 032025 /нула, три,
две, нула, две, пет/ от КВС на с.Розовец, НТП: изоставена нива с площ
9,184 дка, местност „МОГИЛКИТЕ-ДЪБИТЕ”, ІХ /девета/категория, при
граници и съседи: поземлени имоти №032022-нива-н-ци на Стефана
Николова Краваева, 032020-нива-н-ци на Стою Минчев Кировски, 032029полски път-кметство с.Розовец-необр.земя, 032026-полски път-кметство
с.Розовец-необр.земя и други в размер на 1840,00 /хиляда осемстотин и
четиридесет/ лева за целия имот.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване поземлен имот № 032025 /нула, три, две, нула,
две, пет/ от КВС на с.Розовец, НТП: изоставена нива с площ 9,184 дка,
местност „МОГИЛКИТЕ-ДЪБИТЕ”, ІХ /девета/категория, при граници и
съседи: поземлени имоти №032022-нива-н-ци на Стефана Николова
Краваева, 032020-нива-н-ци на Стою Минчев Кировски, 032029-полски
път-кметство
с.Розовец-необр.земя,
032026-полски
път-кметство
с.Розовец-необр.земя и други.

2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
1840,00 /хиляда осемстотин и четиридесет/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга: 500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

МОТИВИ: Постъпило е искане за закупуване на имота от
ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВА КОРМЕВА. С цел осигуряване на
постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на
част от общинските дейности, Общинският съвет 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:
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 219
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 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 Енчо Колев
за кмет на община, 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: поземлен имот № 019002 /нула, едно, девет, нула, нула, две/ от КВС
на с.Върбен, НТП: друга селищна територия с площ 2,995 дка, местност „КОСТОВА
МЕРА”, без указана категория, при граници и съседи: поземлен имот №019001-ниваИлия Димитров Филчев, №019349-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя,
№000754-канал-„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”ЕАД-КЛОН Пловдив, 019029-полски
път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и други.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска собственост,
постъпило заявление с вх. №94-00-215/17.02.2017 год. от Елена Николаева Христова от
гр.Пловдив за закупуване на имота, с цел осигуряване на постоянни източници на
приходи за общинския бюджет за финансиране на част от общинските дейности,
Общински съвет 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
№ 220
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот-земеделска земя в землището на
с.Върбен.

Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
за кмет на община, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец април 2017 год. на поземлен имот №019002 /нула, едно,
девет, нула, нула, две/ от КВС на с.Върбен, НТП: друга селищна
територия с площ 2,995 дка, местност „КОСТОВА МЕРА”, без указана
категория, при граници и съседи: поземлен имот №019001-нива- Илия
Димитров Филчев, №019349-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя,
№000754-канал-„НАПОИТЕЛНИ
СИСТЕМИ”ЕАД-КЛОН
Пловдив,
019029-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и други в размер на
4193,00 /четири хиляди сто деветдесет и три/ лева за целия имот.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване поземлен имот №019002 /нула, едно, девет, нула,
нула, две/ от КВС на с.Върбен, НТП: друга селищна територия с площ
2,995 дка, местност „КОСТОВА МЕРА”, без указана категория, при
граници и съседи: поземлен имот №019001-нива- Илия Димитров Филчев,
№019349-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, №000754-канал„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”ЕАД-КЛОН Пловдив, 019029-полски пътОПФ-Върбен-неземеделска земя и други .

2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
4193,00 /четири хиляди сто деветдесет и три/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга:1 000,00 /хиляда/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

МОТИВИ: Постъпило е искане за закупуване на имота от ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА от гр.Пловдив. С цел осигуряване на
постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на
част от общинските дейности, Общински съвет 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
№ 221
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в землищата на
общината за стопанската 2017/2018 година.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община, 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 общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и чл. 110 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда за стопанската
2017/2018 год., след провеждане на публични търгове с тайно наддаване,
общински земеделски земи съгласно приложените списъци за землищата
на гр.Брезово, с.Бабек, с.Върбен, с.Отец Кирилово, с.Зелениково,
с.Златосел, с.Пъдарско, с.Розовец, с.Стрелци, с.Сърнегор и с.Дрангово,
неразделна част от настоящото решение.
2. Арендованите имоти да се използват за производство на
селскостопанска продукция.
3. Определя начални арендни вноски за провеждане на търговете,
както и депозити за участие в търговете съгласно приложените списъци,
неразделна част от настоящото решение.
4. За земеделските земи, които при сключване на договорите за
аренда изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2
от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от
2015 г.), не се дължи заплащане на арендно плащане за първата стопанска
година.

5. Дава съгласие АРЕНДАТОРА при необходимост и след
предварително писмено уведомление до АРЕНДОДАТЕЛЯ, за своя сметка
да изменя начина на трайно ползване на арендования имот, както и да
прави подобрения в него като спазва законодателството на РБългария.
6. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търговете и
всички необходими процедури по определяне на арендатори и подписване
на договори за аренда .

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 222
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в землището на
с.Върбен.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община, 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 общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и чл. 110 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда за стопанската
2017/2018 год., след провеждане на публични търгове с тайно наддаване,
общински земеделски земи в землището на с.Върбен, както следва:
1.1 Поземлен имот № 015019 /нула, едно, пет, нула, едно, девет/ от
КВС на с.Върбен, НТП:нива с площ 1,754 /един декар седемстотин
петдесет и четири кв.м/ дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ
/осма/ категория, при граници и съседи: поземлени имоти №015020-нива„БИОФАРМ АГРО”ООД, 015003-нива-н-ци на Костадин Илиев Раев,
015004-нива-Илия
Станков
Станков,
015036-дере-ОПФ-Върбеннеземеделска земя и 015026-нива-н-ци на Стояна Драганова Петрова.
1.2 Поземлен имот № 015033 /нула, едно, пет, нула, три, три/ от КВС
на с.Върбен, НТП:нива с площ 4,612 /четири декара шестстотин и
дванадесет кв.м/ дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ /осма/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти №015044-дере-ОПФВърбен-неземеделска земя, 000643-вътрешна река-държавата-МОСВ,
015054-нива-„БИОФАРМ АГРО”ООД, 015042-овощна градина-Илия
Станков Станков и 015045-овощна градина-н-ци на Колю Манев Минчев.
1.3 Поземлен имот № 017467 /нула, едно, седем, четири, шест, седем/

от КВС на с.Върбен, НТП:друга неизползвана нива с площ 62,135
/шестдесет и два декара сто тридесет и пет кв.м/ дка, местност „ВЕХТИ
ЛОЗЯ/ПИРАМИД”, Х /десета/ категория, при граници и съседи: поземлени
имоти №017318-индустриална култура-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД,
017466-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, землищна граница,
017471-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и други.
2. Арендованите имоти да се използват за производство на
селскостопанска продукция.
3. Определя начални арендни вноски за провеждане на търговете,
както следва:
3.1 Поземлен имот № 015019 /нула, едно, пет, нула, едно, девет/ от
КВС на с.Върбен, НТП:нива с площ 1,754 /един декар седемстотин
петдесет и четири кв.м/ дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ
/осма/ категория- 15 /петнадесет/ лева на декар за една стопанска година.
3.2 Поземлен имот № 015033 /нула, едно, пет, нула, три, три/ от КВС
на с.Върбен, НТП:нива с площ 4,612 /четири декара шестстотин и
дванадесет кв.м/ дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ /осма/
категория-15 /петнадесет/ лева на декар за една стопанска година.
3.3 Поземлен имот № 017467 /нула, едно, седем, четири, шест, седем/
от КВС на с.Върбен, НТП:друга неизползвана нива с площ 62,135
/шестдесет и два декара сто тридесет и пет кв.м/ дка, местност „ВЕХТИ
ЛОЗЯ/ПИРАМИД”, Х /десета/ категория-15 /петнадесет/ лева на декар за
една стопанска година.
4. Определя депозит за участие в търговете, както следва:
4.1 Поземлен имот № 015019 /нула, едно, пет, нула, едно, девет/ от
КВС на с.Върбен, НТП:нива с площ 1,754 /един декар седемстотин
петдесет и четири кв.м/ дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ
/осма/ категория- 50,00 /петдесет/ лева.
4.2 Поземлен имот № 015033 /нула, едно, пет, нула, три, три/ от КВС
на с.Върбен, НТП:нива с площ 4,612 /четири декара шестстотин и
дванадесет кв.м/ дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ /осма/
категория-50 /петдесет/ лева.
4.3 Поземлен имот № 017467 /нула, едно, седем, четири, шест, седем/
от КВС на с.Върбен, НТП:друга неизползвана нива с площ 62,135
/шестдесет и два декара сто тридесет и пет кв.м/ дка, местност „ВЕХТИ
ЛОЗЯ/ПИРАМИД”, Х /десета/ категория-200 /двеста/ лева.

5. Дава съгласие АРЕНДАТОРА при необходимост и след
предварително писмено уведомление до АРЕНДОДАТЕЛЯ, за своя сметка
да изменя начина на трайно ползване на арендования имот, както и да
прави подобрения в него като спазва законодателството на РБългария.
6. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търговете и
всички необходими процедури по определяне на арендатори и подписване
на договори за аренда .
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
№ 223
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 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 Енчо Колев
за кмет на община Брезово, 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 поземлен имот 000247 /нула, нула, нула, две, четири, седем/ от КВС на
с.Сърнегор, НТП: изоставена нива с площ 0,971 дка / деветстотин седемдесет и един
кв.м/ дка, местност „ПЛАДНИЩЕ/ХАРМАНИТЕ”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи: поземлени имоти №021015-залесена територия-н-ци на Васил
Христов Ковачев, 000561-полски път-ОПФ-Сърнигор-необр.земя, 000503-др.жил.терен„П И П”ООД и 001040-вътрешна река-МЗХ-ДЛ.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска собственост,
постъпило искане за закупуване на имота от ПЕНКА СТЕФАНОВА ПАНОВСКА в
качеството и на управител на „П И П” ООД, ЕИК 115761585, седалище и адрес на
управление гр.Пловдив, с цел осигуряване на постоянни източници на приходи за
общинския бюджет за финансиране на част от общинските дейности, общински съвет
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
№ 224
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот в с.Сърнегор.
Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
за кмет на община Брезово, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от месец април 2017
год. на поземлен имот 000247 /нула, нула, нула, две, четири, седем/ от КВС
на с.Сърнегор, НТП: изоставена нива с площ 0,971 дка / деветстотин
седемдесет и един кв.м/ дка, местност „ПЛАДНИЩЕ/ХАРМАНИТЕ”, ІV
/четвърта/ категория, при граници и съседи: поземлени имоти №021015залесена територия-н-ци на Васил Христов Ковачев, 000561-полски пътОПФ-Сърнигор-необр.земя, 000503-др.жил.терен-„П И П”ООД и 001040вътрешна река-МЗХ-ДЛ в размер на 480,00 /четиристотин и осемдесет/
лева за целия имот.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1
от Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване поземлен имот 000247 /нула, нула, нула, две,
четири, седем/ от КВС на с.Сърнегор, НТП: изоставена нива с площ 0,971
дка / деветстотин седемдесет и един кв.м/ дка, местност
„ПЛАДНИЩЕ/ХАРМАНИТЕ”, ІV /четвърта/ категория, при граници и
съседи: поземлени имоти №021015-залесена територия-н-ци на Васил

Христов Ковачев, 000561-полски път-ОПФ-Сърнигор-необр.земя, 000503др.жил.терен-„П И П”ООД и 001040-вътрешна река-МЗХ-ДЛ.
2. Определя начална тръжна цена на имота в размер на 480,00
/четиристотин и осемдесет/ лева
3. Определя депозит за участие в търга : 200,00 /двеста/ лева.
4. Делeгира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота и подписване на договор за покупкопродажба.

МОТИВИ: Постъпило е искане за закупуване на имота от ПЕНКА
СТЕФАНОВА ПАНОВСКА в качеството и на управител на „П И П” ООД,
ЕИК 115761585, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, с цел
осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за
финансиране на част от общинските дейности, общински съвет Брезово
намира решението за целесъобразно. Освен това с продажбата на имота ще
се даде възможност на един инвеститор в община Брезово да разшири
своята дейност.

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
№ 225
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Даване на съгласие за промяна НТП на поземлен имот №001046 от КВС на
гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
за кмет на община Брезово, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински
недвижим имот представляващ поземлен имот №001046 /нула,нула,
едно,нула,четири, шест/ от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 2,292
два декара двеста деветдесет и два кв.м/ дка , местност „Кооперативна
нива”, ІІІ категория, при граници и съседи: поземлен имот №000438храсти-Мария Тодорова Костанева, поземлен имот № 000439-полски пътОПФ-необр.земя, поземлен имот № 000133-напоителен канал-ОПФнеобр.земя, поземлен имот № 054001-овощна градина-Стоян Георгиев
Костанев и други, АЧОС № 6365/18.04.2017 год., предоставен под аренда
съгласно договор за аренда №122 от 10.10.2011 год. от НТП: нива в НТП:
трайни насаждения.
2. Разходите по промяна начина на трайно ползване на имота да
бъдат за сметка на арендатора г-жа Мария Тодорова Костанева, с
постоянен адрес гр.Брезово.
МОТИВИ: Постъпило е заявление от г-жа Мария Тодорова
Костанева, с постоянен адрес гр.Брезово за промяна НТП на поземлен
имот №001046 /нула,нула,едно, нула, четири, шест/ от КВС на гр.Брезово,
НТП: нива с площ 2,292 /два декара двеста деветдесет и два кв.м/ дка,

местност „Кооперативна нива”, ІІІ категория от „нива” на „трайни
насаждения”. Тъй като предназначението на земята ще се запази като
земеделска, независимо от това, че ще се промени НТП на имота и имота
ще продължи да се обработва, то Общински съвет гр.Брезово намира
решението за целесъобразно.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 226
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2017 г.
Относно: Вземане на решение за утвърждаване на схема за поставяне на паметник в
кв.52 по регулационния план на с.Розовец, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колев
зам. кмет на община Брезово, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ и чл.6, ал.5 от Наредбата за реда и
условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на
градското обзавеждане на територията на община Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово:
1.
Приема предложението за изграждане на бюст-паметник на
Гюро Михайлов .
2.
Утвърждава представената СХЕМА за поставяне на бюстпаметник на Гюро Михайлов в кв.52 по регулационния план на
с.Розовец, община Брезово.

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/

