ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 232
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Брезово
през първото полугодие на 2017 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на
председателя на ОбС , станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т.12 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на
община Брезово, Общинският съвет – Брезово приема Програма за работа
на Общински съвет – Брезово през второто полугодие на 2017 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 233
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Приемане отчета за изпълнение бюджета на Община Брезово за
2016 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.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, Общинският
съвет:
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Брезово за
2016 г., съгласно Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за
2016 г., съгласно Приложение №7.

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
№ 234
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Приемане Наредба №7 за устройството и управлението на
гробищните паркове на територията на община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, доклада на председателя на ПК по БФИНУП, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК,
Общинският съвет – Брезово:
Приема Наредба №7 за устройството и управлението на гробищните
паркове 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
№ 235
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Актуване на имоти по вид собственост „Временно
стопанисвани от община Брезово“ по влязъл в сила план на
новообразуваните имоти изготвен на основание §4к, ал.1 от ПЗР на ЗПЗЗ,
землище с.Златосел, местност „Кръстев кладенец“.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета 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.25, ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският
съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Определя имотите описани по-долу по вид собственост „Временно
стопанисва община Брезово” попадащи в план на новообразуваните имоти
на с.Златосел, местност „Кръстев кладенец”, одобрен със заповед
№789/22.12.2003 год. на Областен управител на област с административен
център Пловдив , като имоти „частна общинска собственост”, а именно:

№ Поземлен
по имот №
ред

Начин на трайно
ползване

вид територия

категория

/НТП/

Площ
на
имота
В кв.м

1

391.1 др. тр. насаждения

селско стопанство

VІ

1000

2

391.53 изоставени орни земи

селско стопанство

VІ

2717

3

391.54 др.изост. орни земи

селско стопанство

VІ

927

4

391.55 мочурище

селско стопанство

VІ

160

5

391.57 нива/орна земя/

селско стопанство

VІ

606

6

391.60 нива/орна земя/

селско стопанство

VІ

332

7

391.61 нива/орна земя/

селско стопанство

VІ

936

8

391.64 пасище, мера

селско стопанство

VІ

336

9

391.83 нива/орна земя/

селско стопанство

VІ

1442

ОБЩО:

8 456

2. Възлага на кмета на общината да проведе процедури за съставяне
на актове на имотите описани в т.1 от настоящото решение като имоти
„частна общинска собственост”.

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
№ 236
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Извършване на делба и промяна начина на трайно
ползване на част от поземлен имот 074001 от КВС на с.Отец Кирилово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от Закона за общинска
собственост /ЗОС/, във връзка с чл.78а от Правилника за прилагане на Закон
за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ при
спазване на разпоредбите на §3, ал.1 от Закона за възстановяване
собствеността върху горите и земите от горския фонд, Общинският съвет
гр.Брезово:
Дава съгласие поземлен имот №074001 /нула, седем, четири, нула, нула,
едно/ от КВС на с.Отец Кирилово с НТП: широколистна гора с площ на
целия имот 69,627 /шестдесет и девет декара шестстотин двадесет и седем
кв.м/ дка, местност «ГОРНА РЕКА», без указана категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №000215-канал-МЗХ-ДЛ, 000084-пасище,мераОПФ-Отец Кирилово-необр.земя, 000190-полски път-ОПФ-Отец Кириловонеобр.земя, 000173-широколистна гора-кметство Отец Кирилово и други да
се раздели на два нови поземлени имота съгласно скица-проект, неразделна
част от настоящото решение, както следва:
1.1. поземлен имот №074002 /нула, седем, четири, нула, нула, две/ от
КВС на с.Отец Кирилово с НТП: широколистна гора с проектна площ на
имота 1,714 /един декар седемстотин и четиринадесет кв.м/ дка, местност
«ГОРНА РЕКА», без указана категория, при граници и съседи: поземлени
имоти №074004-широколистна гора-община Брезово и 000063-път ІV класОПФ-Отец Кирилово-необр.земя.

1.2 поземлен имот №074004 /нула, седем, четири, нула, нула, четири/
от КВС на с.Отец Кирилово с НТП:широколистна гора с проектна площ на
имота 67,913 /шестдесет и седем декара деветстотин и тринадесет кв.м/ дка,
местност «ГОРНА РЕКА», без указана категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №017001-нива-Иван Гинов Янев, 017100-полски
път-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя, 017004-нива-«ТЕРА-2006»ЕООД,
000063-път ІV клас-ОПФ- Отец Кирилово-необр.земя и други.
ІІ. Упълномощава кмета на община Брезово да подаде необходимите
документи до Общинска служба „Земеделие” гр.Брезово за разделяне на
имотите съгласно приложените скици-проекти.

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
№ 237
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Даване съгласие за прекратяване на членството на Община
Брезово в Регионално сдружение за управление на отпадъците на
общините: Карлово, Калояново, Сопот, Хисар и Брезово поради изменение
в Закона за управление на отпадъците.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.24, ал. 4 от Закона
за управление на отпадъците /обн.ДВ бр.53/13.07.2013г., изм.и доп.ДВ
бр.105/30.12.2016г./, и §63 от Преходните и заключителни разпоредби на
ЗИД на Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет Брезово
дава съгласие
за прекратяване членството на Община Брезово в
Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините:
Карлово, Калояново, Сопот, Хисар и Брезово.
2. Копие от решението на Общинския съвет да се изпрати до
Председателя на Регионално сдружение гр.Карлово, за сведение и
гласуване прекратяване членството на община Брезово в същото
регионално сдружение.
3. Копие от решението за прекратяване на участието на община
Брезово да се изпрати на Председателя на Регионално сдружение
с.Шишманци за уведомяване.
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
№ 238
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 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
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 Г„
„Имоти и вещи, върху които община Брезово има намерение да учреди
вещно право на ползване”, с общински недвижим имот представляващ:
поземлен имот № 011004 /нула, едно, едно, нула, нула, четири/ от КВС на
с.Отец Кирилово, НТП: широколистна гора с площ 1,639 / един декар
шестстотин тридесет и девет кв.м/дка, VІ /шеста8 категория,
местност „Меше кория”, при граници и съседи: поземлени имоти
№011002-изоставена нива-Иван Генов Дзанев, 011003-изоставена ниваЕлена Димитрова Дзанева, 011006-изоставена нива-н-ци на Пеньо
Стойнов Недялков и 011100-полски път-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закон за общинска собственост,
постъпило заявление с вх. №94-00-815/21.04.2017 год. от Атанас Петков Танев от
гр.Пловдив за учредяване право на ползване по реда на чл.11 от Закон за пчеларството
за настаняване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, 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
№ 239
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Учредяване право на ползване върху недвижим имот-частна
общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин с над 10
пчелни семейства в землището на с.Отец Кирилово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета 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.39, ал.3 и 5
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11 от Закона за
пчеларството и чл. 69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закон за горите, чл.66, т.6 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за
срок от 10 /десет/ години с цел настаняване на постоянен пчелин с над
десет пчелни семейства върху общински недвижим имот – частна
общинска собственост представляващ: поземлен имот № 011004 /нула,
едно, едно, нула, нула, четири/ от КВС на с.Отец Кирилово, НТП:
широколистна гора с площ 1,639 / един декар шестстотин тридесет и
девет кв.м/дка, VІ /шеста/ категория, местност „Меше кория”, при
граници и съседи: поземлени имоти №011002-изоставена нива-Иван Генов
Дзанев, 011003-изоставена нива-Елена Димитрова Дзанева, 011006изоставена нива-н-ци на Пеньо Стойнов Недялков и 011100-полски пътОПФ-Отец Кирилово-необр.земя на АТАНАС ПЕТКОВ ТАНЕВ от
гр.Пловдив.
2. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия за подписване на договор за учредено право на ползване.

МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закон за общинска
собственост, постъпило заявление с вх. №94-00-815/21.04.2017 год. от
Атанас Петков Танев от гр.Пловдив за учредяване право на ползване по
реда на чл.11 от Закон за пчеларството за настаняване на постоянен пчелин
с над 10 пчелни семейства, 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
№ 240
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 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
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 Б,
т.3„ „Земеделски земи, които Община Брезово има намерение да
предостави под наем или аренда”, с общински недвижими имоти
представляващи:
Поземлен имот 026032 /нула, две, шест, нула, три, две/ от КВС на
с.Чехларе, НТП: нива с площ 32,529 /тридесет и два декара петстотин
двадесет и девет кв.м/ дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/ категория,
при граници и съседи: поземлени имоти 026124-дере, общ.земя кметство
Чехларе, 026115-пасище, мера-общ.земя кметство Чехларе, 026114изостав.тр.нас.-общ.земя
кметство
Чехларе,
026133-нива-общ.земя
кметство Чехларе, 026112-дере-общ.земя кметство Чехларе, 026105-полски
път-общ.земя кметство Чехларе, 026031-нива-н-ци на Стоил Дончев Манев
и 026030-нива-н-ци на Генчо Валков Лютов.
Поземлен имот 026133 /нула, две, шест, едно, три, три/ от КВС на
с.Чехларе, НТП: нива с площ 15,206 / петнадесет декара двеста и шест
кв.м/ дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/ категория, при граници и
съседи: поземлени имоти 026032-нива- общ.земя кметство Чехларе,
026114-изостав.тр.нас.-общ.земя кметство Чехларе, 026132- залесена ниваобщ.земя кметство Чехларе, 026112-дере-общ.земя кметство Чехларе.

МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закон за общинска
собственост, постъпило заявление с вх. №94-00-1069/22.05.2017 год. от
Ценка Зюмбилска и Нели Дакова, 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
№ 241
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в
землището на с.Чехларе за стопанската 2017/2018 година.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, предложение от общински съветник, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.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 срок от 20
/двадесет/ стопански години, след провеждане на публични търгове с
тайно наддаване, общински земеделски земи в землището на с.Чехларе
представляващи:
Поземлен имот 026032 /нула, две, шест, нула, три, две/ от КВС на
с.Чехларе, НТП: нива с площ 32,529 /тридесет и два декара петстотин
двадесет и девет кв.м/ дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/ категория,
при граници и съседи: поземлени имоти 026124-дере, общ.земя кметство
Чехларе, 026115-пасище, мера-общ.земя кметство Чехларе, 026114изостав.тр.нас.-общ.земя
кметство
Чехларе,
026133-нива-общ.земя
кметство Чехларе, 026112-дере-общ.земя кметство Чехларе, 026105-полски
път-общ.земя кметство Чехларе, 026031-нива-н-ци на Стоил Дончев Манев
и 026030-нива-н-ци на Генчо Валков Лютов.
Поземлен имот 026133 /нула, две, шест, едно, три, три/ от КВС на
с.Чехларе, НТП: нива с площ 15,206 / петнадесет декара двеста и шест
кв.м/ дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/ категория, при граници и
съседи: поземлени имоти 026032-нива- общ.земя кметство Чехларе,
026114-изостав.тр.нас.-общ.земя кметство Чехларе, 026132- залесена ниваобщ.земя кметство Чехларе, 026112-дере-общ.земя кметство Чехларе.

Поземлен имот 032046 /нула, три, две, нула, четири, шест/ от КВС
на с.Чехларе, НТП: нива с площ 14,053 / четиринадесет декара петдесет и
три кв.м/ дка, местност»21 АЛАБОРНУ ЧАЛА», ІХ /девета/ категория, при
граници и съседи: поземлени имоти 032056-нива-Райчо Тодоров Раев,
032104-полски път- общ.земя кметство Чехларе, 032123-полски пътобщ.земя кметство Чехларе, 026122- дере-общ.земя кметство Чехларе.
2. Арендованите имоти да се използват за производство на
селскостопанска продукция.
3.Определя начални арендни вноски за провеждане на търговете,
както следва:
3.1 За поземлен имот 026032 /нула, две, шест, нула, три, две/ от
КВС на с.Чехларе, НТП: нива с площ 32,529 /тридесет и два декара
петстотин двадесет и девет кв.м/ дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/
категория – 20,00 /двадесет/лева на декар за една година.
3.2 Поземлен имот 026133 /нула, две, шест, едно, три, три/ от КВС
на с.Чехларе, НТП: нива с площ 15,206 / петнадесет декара двеста и шест
кв.м/ дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/ категория- 20,00
/двадесет/лева на декар за една година.
3.3 Поземлен имот 032046 /нула, три, две, нула, четири, шест/ от
КВС на с.Чехларе, НТП: нива с площ 14,053 / четиринадесет декара
петдесет и три кв.м/ дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ /девета/ категория20,00 /двадесет/лева на декар за една година.
4. Определя депозит за участие в търговете: 200,00 /двеста/ лева за
всеки отделен имот.
5. На основание чл.24а, ал.9 от ЗСПЗЗ 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, като за първа стопанска година се
счита 2017/2018 г.
6. 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.

7. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търговете и
всички необходими процедури по определяне на арендатори и подписване
на договори за аренда .

МОТИВИ: Постъпило е заявление с вх. №94-00-1069/22.05.2017
год. от Ценка Зюмбилска и Нели Дакова. 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
№ 242
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 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
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: урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІІ /втори/ магазин, кв.30р /тридесети „р”/ от плана на с.Свежен,
одобрен със заповед №08/16.03.1993 год. с площ 200 /двеста/ кв.м, при
граници: улица, улица,речно корито и УПИ І 273 „Кметство, читалище”.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закон за общинска собственост,
постъпило заявление с вх. №94-00-524/22.03.2017 год. от Иво Тавитян за закупуване на
дворното място, 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
№ 243
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот в с.Свежен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета 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, 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 16 юни 2017 год. на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ
/втори/ магазин, кв.30р /тридесети „р”/ от плана на с.Свежен, одобрен
със заповед №08/16.03.1993 год. с площ 200 /двеста/ кв.м, при
граници:улица, улица,речно корито и УПИ І 273 „Кметство,
читалище” в размер на 700,00 /седемстотин/ 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 урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/
магазин, кв.30р /тридесети „р”/ от плана на с.Свежен, одобрен със
заповед №08/16.03.1993 год. с площ 200 /двеста/ кв.м, при граници:улица,
улица,речно корито и УПИ І 273 „Кметство, читалище”.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
700,00 /седемстотин/ 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 заявление с вх. №94-00-524/22.03.2017 год. от Иво
Тавитян за закупуване на дворното място, 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
№ 244
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, 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:
- Катюша Стефанова Борисова от гр.Брезово със сумата от 50 /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
№ 245
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.06.2017 г.
Относно: Подпомагане жители на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, 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 бъдат подпомогнати лицата:
1. Желязко Маринов Драганин от с.Зелениково със сумата от 1500
/хиляда и петстотин/ лева.
2. Аргир Стоянов Вълчев от с.Зелениково със сумата от 1500 /хиляда и
петстотин/ лева.
Забележка: Поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на
интереси, общинският съветник Аргир Вълчев не участва в гласуването.

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

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

