ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 221
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.

ОТНОСНО: Информация за извършените продажби, предоставени
общински имоти на концесия и отдадени под наем общински имоти.
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.2 от ЗМСМА Общинският съвет гр.Брезово
приема за сведение информация за извършени продажби, предоставени
общински имоти на концесия и отдадени под наем общински имоти, ВЕДНО с
приложените към нея справки.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 222
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Информация за готовността на общината за работа при
зимни условия през сезон 2012/2013 г.
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 гр.Брезово
приема за сведение информация за готовността на общината за работа при
зимни условия през сезон 2012/2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 223
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Утвърждане на годишен план за ползване на дървесина
на община Брезово за 2012 г.
Общинският съвет след като се запозна с писма изх.№ С1-11-271 от
01.12.2011 г. и изх.№ ЧГ-12-88 от 16.07.2012 г. на директора на РДГ
гр.Пловдив и предложения от кмета на общината Годишен план за ползване на
дървесина на община Брезово, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.7, ал.4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни продукти, Общинският съвет гр.Брезово утвърждава Годишен план
за ползване на община Брезово на дървесина през 2012 г. на основание на
одобрените от РДГ Пловдив План-извлечения /Годишни планове/ .

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 224

Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за одобрение на годишен план за
ползване на дървесина от горските територии на община Брезово за 2013 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.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.4 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни продукти, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина на община
Брезово за 2013 г., в обеми както следва:
2.
Ст.маса
Лежаща
Едра
Средна
Дребна
Дърва
м3
маса м3
м3
м3
м3
м3
ОБЩО
5350
4558
267
586
1224
2481
В т.ч. ИГЛОЛИСТНИ
980
637
0
245
196
196
В т.ч. ШИРОКОЛИСТНИ
4370
3921
267
341
1028
2285
2. При изпълнение на плана приоритетно да се следи общия обем лежаща
маса.
3. Възлага на кмета на община Брезово да подпише годишния план за
ползване на дървесината на община Брезово за 2013 г.

4.
Ползването на дървесината да се извърши съгласно чл.5 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни продукти, а именно чрез продажба на стояща дървесина на корен
или чрез добив и продажба на добитата дървесина, като приоритетно бъде
задоволявано населението на община Брезово с дърва за огрев.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 225
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на ЗРП на с.Чоба.
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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6
от Закона за устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да се изготви ПУП-ПРЗ, с който да се промени
отреждането на общински недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ: УПИ V-1468 Магазин, кв.30 от действащия план на с.Чоба,
одобрен с решение №343/15.07.2003 год. на Общински съвет гр.Брезово от
УПИ V-1468 Магазин в УПИ V-1468,обществено обслужващи дейности.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 226
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на ЗРП на с.Стрелци

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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2 т.6
от Закона за устройство на територията,Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да се изготви подробен устройствен план /ПУП/-план за
регулация /ПР/, с който да се промени западната граница между общински
недвижими имоти представляващи УПИ Х читалище, кв.31 и УПИ ХІ
кметство, кв.31 от действащия план на с.Стрелци, одобрен със заповед №
04/26.01.1990 год. така както е показано на скицата предложение, както и да се
промени отреждането на УПИ Х читалище, кв.31 в УПИ Х обществено и
делово обслужване.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 227
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на ЗРП на с.Тюркмен
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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6
от Закона за устройство на територията,Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се изготви подробен устройствен план /ПУП/-план за
регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв.26 от действащия план на
с.Тюркмен, одобрен със заповед №02/28.02.1994 год. на кмета на община
Брезово като в УПИ VІ парк се обособи нов УПИ ХІІІ обществено обслужващи
дейности съгласно приложената скица – предложение.
2. Разходите за процедирането и изработването на ПУП да бъдат
заплатени на община Брезово от бъдещия инвеститор при извършване на
разпоредително действие с имота.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 228
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на ЗРП на с.Тюркмен
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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6
от Закона за устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се изготви подробен устройствен план /ПУП/-план за
регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв.31 от действащия план на
с.Тюркмен, одобрен със заповед №02/28.02.1994 год. на кмета на община
Брезово като в УПИ І кметство, търг.д-ти,култ.дом се обособи нов УПИ Х
обществено обслужващи дейности съгласно приложената скица –
предложение.
2. Разходите за процедирането и изработването на ПУП да бъдат
заплатени на община Брезово от бъдещия инвеститор при извършване на
разпоредително действие с имота.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 229
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 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 Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският
съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество
в община Брезово през 2012 год., раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот ,
представляващ : поземлен имот № 001060 от КВС на гр.Брезово, НТП:др.
неизп. нива с площ 22.763 дка , ІІІ категория, местност „Кооперативна нива”,
при граници и съседи: имот №001046-храсти-ОПФ-необр.земя, имот
№000438-храсти-„ВИП-ЕМ”ЕООД, имот №000439-полски път-ОПФнеобр.земя, имот № 000444-полски път-ОПФ-необр.земя и други.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 230
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в гр.Брезово по реда на
чл.35, ал.1 от ЗОС.
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.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с
тайно наддаване поземлен имот № 001060 от КВС на гр.Брезово, НТП:др.
неизп. нива с площ 22.763 дка , ІІІ категория, местност „Кооперативна нива”,
при граници и съседи: имот № 001046-храсти-ОПФ-необр.земя, имот №
000438-храсти-„ВИП-ЕМ”ЕООД, имот № 000439-полски път-ОПФ-необр.земя,
имот № 000444-полски път-ОПФ-необр.земя и други.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
12520,00 /дванадесет хиляди петстотин и двадесет/ лева без включен ДДС за
целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга : 2504,00 /две хиляди петстотин
и четири/ лева. /20% от началната тръжна цена на обекта/.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на
търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 231
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот в с.Зелениково.
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.1 от
Закона за общинската собственост и чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за построяване на
жилищна сграда, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване в
урегулиран поземлен имот /УПИ/ІІІ /трети/общ., кв.3 /трети/ от плана на
с.Зелениково с площ 890 /осемстотин и деветдесет/ кв.м, при граници: улица,
УПИ ІV-5, УПИ ХІ-8, УПИ ХІІ-7 и УПИ ІІ общ.
2.Определя начална тръжна цена в размер на 656,00 /шестстотин
петдесет и шест/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на
сградата.
3.Определя депозит за участие в търга в размер на 135,00 /сто тридесет и
пет/ лева
4.Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга и подписване на договор за учредяване право
на строеж.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 232
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на схеми за детски площадки в с.Борец.
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, чл.56, ал.1 и ал.2 от 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 одобрява схеми за поставяне на детски
площадки, както следва:
1. Детска площадка в УПИ ХV-културен дом, клуб на пенсионера,
зеленина и стопански дейности в кв. 17 по плана на с.Борец с
разположени 3 броя детски съоръжения, 2 бр. пейки и опознавателна
табела, съгласно представената схема.
2. Детска площадка в УПИ І-училище в кв.37 по плана на с.Борец с
радположени 4 броя детски съоръжения и опознавателна табела,
съгласно представената схема.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 233
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за утвърждаване на схема за открита
търговска площ в кв.14 по регулационния план на гр.Брезово, 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.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
утвърждава СХЕМА за открита търговска площ в кв.14, между осови точки 3738 по регулационния план на гр.Брезово, община Брезово, съгласно
представената схема.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 234
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект: ПУП – Парцеларен план на
трасета за кабели 20 кV и 1 кV по КВС на с.Златосел, 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.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,
Общинският съвет гр.Брезово одобрява Подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за кабели 20 кV и 1 кV за обект
„Изместване на съществуващ ТП в Стопански двор № 1, УПИ 000620,
с.Златосел, община Брезово.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник” чрез община Брезово пред
Административен съд – Пловдив.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 235
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината.
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 № 61 от 17.02.2012 г. на
ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати
финансово лицата, както следва:
1. Янка Минчева Фитнева от гр.Брезово – 100 лв.
2. Димо Стефанов Асенов от с.Борец – 100 лв.
3. Петър Цвятков Дойчинов от гр.Брезово – 100 лв.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 236
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Дарение на имот-частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХІ-Църква, кв.24, находящ се в с.Дрангово, актуван с
АОС № 57/05.01.1998 год.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание Чл.77, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, Общинският съвет –
Брезово отлага вземането на решение по докладната записка на кмета на
общината за дарение на имот - частна общинска собственост, представляващ
УПИ ХІ-Църква, кв.24, находящ се в с.Дрангово, актуван с АОС №
57/05.01.1998 год. за следваща сесия.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 237
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на
с.Розовец
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.25, ал.9 от
ЗСПЗЗ и чл.45»и» ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно
ползване на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
поземлен имот № 012051, НТП:пасище,мера с площ 2,350 дка , местност
«Курталан-бялата ГН», ІХ категория, при граници и съседи: имот № 012011нива-н-ци на Райчо Иванов Отворков, имот №012028-нива-н-ци на Георги
Видев Чипилски, имот №012027-нива-н-ци на Златан Минчев Раевски , имот №
012026-нива-Желязка Атанасова Желязкова и други от НТП: пасище, мера в
НТП: друга селскостопанска територия.
2.Определя срок на валидност на решението една години от датата на
приемането му.
3.Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия пред Общинска служба „Земеделие” по промяна начина на трайно
ползване на описания в т.1 имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 238
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на
с.Розовец.
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, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот
№ 012052, НТП:полски път с площ 0,595 дка , местност «Курталан-бялата ГН»,
ІХ категория, при граници и съседи: 012013-нива-н-ци на Марко Йонов
Чипилски, имот № 012062-др.произв.база-Дончо Ив.Кацарски, имот 012061др.произв.база-Дончо Ив. Кацарски, имот №012012-нива-кметство Розовецобр.земя и други от НТП: „полски път” в НТП: „друга селскостопанска
територия”.
2. Определя срок на валидност на решението една години от датата на
приемането му.
3. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия пред Общинска служба „Земеделие” по промяна начина на трайно
ползване на описания в т.1 имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 239
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя в
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, 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, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда за срок от 10 /десет/
години , след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, общински
земеделски земи представляващи :
 Поземлен имот №006016, НТП: овощна градина с площ 45,874 дка ,
местност «Челибелик», VІ категория, при граници и съседи: имот
№000020-полски път-общинска земя Дрангово-необр., №006077овощна градина-общинска земя Дрангово, №006046-полски пътобщинска земя Дрангово,006078-овощна градина-Иван Пенчев
Паничерски и други, АЧОС №1214/19.01.2005 год.
 Поземлен имот № 006076, НТП:овощна градина с площ 3,683 дка ,
местност «Челибелик», VІ категория, при граници и съседи: имот
№006077-овощна градина-общинска земя Дрангово, имот №000020полски път-общинска земя Дрангово-необр. И имот №006046полски
път-общинска
земя
Дрангово-необр.,
АЧОС
№1225/19.01.2005год..
 Поземлен имот № 006077, НТП:овощна градина с площ 1,200 дка ,
местност «Челибелик», VІ категория, при граници и съседи: имот
№006076-овощна градина-общинска земя Дрангово, имот №006046полски път-общинска земя Дрангово-необр., имот №006016-овощна

градина-община Брезово и имот №000020-полски път- общинска
земя Дрангово-необр., АЧОС №1226/19.01.2005 год.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга: 15
/петнадесет/ лева на декар за една стопанска година.
3. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търга и всички
необходими процедури по определяне на арендатора и подписване на договор
за аренда .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 240
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Определяне на делегати и зам.делегат в Общото събрание
на Регионална асоциация на общините „Тракия”
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и устно предложение от общински съветник, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово актуализира свое решение № 14 от 29.11.2011 г. като определя за
представители на Община Брезово в Общото събрание на РАО „Тракия”, както
следва:
- инж. Радньо Нанев Манолов – Кмет на община – делегат
- Милко Генов Сарафов – Председател на ОбС – делегат
- Иван Иванов Стоев- общински съветник – зам. делегат.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 241
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на ЗРП на с.Стрелци.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и направено предложение от председателя на ПК , станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание Чл.77, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, Общинският съвет –
Брезово отлага вземането на решение по докладната записка на кмета на
общината за частично изменение на ЗРП на с.Стрелци за следваща сесия.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 242
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за реализиране на инвестиционно намерение за
изграждане на обект „Външно ел.захранване на приемно-предавателна станция /ППС/
PD2939 А Svegen”, местност „Беглишки хармани” в УПИ-31-приемно-предавателна станция
.
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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.2, чл.192
и чл.193 от ЗУТ, чл.110, ал.1,т.5 от ЗУТ, чл. 30 ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и решение № 2, взето с
протокол №11/06.07.2011 г. Общински експертен съвет по устройство на
територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГР.БРЕЗОВО:
Дава съгласие за учредяване право на прокарване със съответните
сервитутни зони на „БТК” АД, седалище и адрес на управление: гр.София,
бул.”Цариградско шосе” № 115, за изграждане на външно електрозахранванеподземно трасе за ел.кабел-20KV извън границите на урбанизираната
територия на село Свежен с дължина на трасето 284 метра от нов 2ЖР стълб до
МКТТ /трафопост/, изграден в УПИ-31-приемно-предавателна станция,
местност „Беглишки хармани” през общински недвижими имоти-публична
общинска собственост с номера № 025001 от КВС на с.Свежен, НТП: път ІV
клас – кметство Свежен и № 025022 от КВС на с.Свежен, НТП: полски път.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 243
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Увеличаване размера на средствата „Помощи по решение
на ОбС”.
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.6 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово
дава съгласие да бъдат увеличени средствата по т.5.1. «Помощи по решение на
ОбС», заложени като целеви разходи в решение № 61, взето с протокол № 8 от
17.02.2012 г. на ОбС със сумата 600 /шестотин/ лева за сметка на т.4.2 от
същото решение – «лимит за представителни разходи».

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 244
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за отмяна на решения на ОбС.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово
отменя свои решения № 214, 215 и 216, взети с протокол № 17/14.09.2012 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 245
Взето с протокол № 18 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 25.10.2012 г.

ОТНОСНО: Вземане решение за ползване на платен отпуск от кмета на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 110, ал.7 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация, Общинският съвет дава съгласие кмета на общината инж.
Радньо Манолов да ползва платен годишен отпуск в размер на 10 дни, считано
от 29.10.2012 г. до 09.11.2012 г. включително.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

