ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 283
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за работата на Общински съвет-Брезово и неговите
комисии за периода м.юни 2012 г. до м.декември 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на ОбС,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет-Брезово
приема за сведение отчет на председателя на ОбС за работата на Общински
съвет-Брезово и неговите комисии за периода м.юни 2012 г. до м.декември
2012 г.

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
№ 284
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за работата на Общинска администрация-Брезово
през 2012 г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет-Брезово
приема за сведение отчет на кмета на общината за работата на Общинска
администрация - Брезово през 2012 г.

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
№ 285
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на ОКБППМН през 2012 г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на
ОКБППМН, 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 отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2012 г.

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
№ 286
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на дейностите от Културния
календар на община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет-Брезово
приема за сведение отчет за изпълнението на дейностите от Културния
календар на община Брезово през 2012 г.

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
№ 287
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Информация за работата на служителите от Полицейски участък –
Брезово през 2012 г.

Общинският съвет след като изслуша информацията на ВриД Началник
на ПУ Брезово, 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 информацията за дейността на Полицейски участък
Брезово през 2012 г.

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
№ 288
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за младежта на община Брезово през 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.2 от ЗМСМА, чл.15 и чл.16 от Закона за
младежта, Общинският съвет приема Годишния план на младежта на община
Брезово за 2013 г.

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
№ 289
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
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, във връзка с чл.8, ал.6 от ЗМДТ, чл.26, ал.2 от
Закона за нормативните актове, Общинският съвет гр.Брезово:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово,
както следва:
§ 1. В глава Втора „Местни такси”, Раздел І „Такса за битови отпадъци” се прави
следното допълнение с нов член:
Създава се нов чл.18в Освобождават се от такса битови отпадъци (включваща 3-те
компонента на таксата, а именно – услугите по сметосъбиране и извозване на битови
отпадъци, обезвреждането им в депа и други съоръжения, както и поддържането на
чистотата на териториите за обществено ползване) молитвените домове на законно
регистрираните вероизповедания в страната и недвижимите имоти към тях.
§ 2. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне и администриране на
местните цени и услуги на територията на община Брезово са приети с решение № ...... , п-л
№ ........../2013 г. и влизат в сила с приемането им.

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
№ 290
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Допълване на Общинския план за защита от бедствия на
община Брезово с разчети за евакуация и разсредоточаване на територията на
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. 23 от ЗМСМА, § 5, т.1 от Заключителните
разпоредби на Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и
разсредоточаване, във връзка с чл.9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и
Общинският съвет – Брезово допълва Общинския план за защита при бедствия
на община Брезово с разчети за евакуация и разсредоточаване на територията
на община Брезово.

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
№ 291
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижими имоти общинска
собственост за настаняване на пчелин 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.39, ал.1 и 3 от
Закона за общинската собственост, чл.66, т.6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.11, ал.1
и 2 от Закона за пчеларството Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на ползване за срок от 10 /десет/
години, с цел устройване на постоянен пчелин с над десет пчелни семейства
върху общински недвижими имоти, както следва:
 Поземлен имот № 225007 от КВС на с.Зелениково, НТП: нива с площ 6,514
дка, VІ категория, местност „Ченгелере”
 Поземлен имот № 225009 от КВС на с.Зелениково, НТП: нива с площ 3,886
дка, VІ категория, местност „Ченгелере”
 Поземлен имот № 000423 от КВС на с.Зелениково, НТП: пасище,мера с
площ 4,681 дка, ІХ категория, местност „Бял камък”
на ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИТЕВА, – регистрирана като земеделски
производител с ЕИК по булстат №8208274416, собственик на 140 броя пчелни
семейства.
2.Определя цена на учреденото право на ползване както следва:
2.1 За поземлен имот № 225007 от КВС на с.Зелениково, НТП: нива с
площ 6,514 дка, VІ категория, местност „Ченгелере” в размер на 40,00 лева
на декар за една календарна година, а за целия период на ползване цена в
размер на 2610,00 /две хиляди шестстотин и десет/ лева.
2.2 За поземлен имот № 225009 от КВС на с.Зелениково, НТП: нива с
площ 3,886 дка, VІ категория, местност „Ченгелере” в размер на 40,00 лева
на декар за една календарна година, а за целия период на ползване цена в
размер на 1550,00 /хиляда петстотин и петдесет/ лева.

2.3 За поземлен имот № 000423 от КВС на с.Зелениково, НТП:
пасище,мера с площ 4,681 дка, ІХ категория, местност „Бял в размер на 40,00
лева на декар за една календарна година, а за целия период на ползване цена в
размер на 1870,00 /хиляда осемстотин и седемдесет/ лева.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия за подписване на договор за учредено право на ползване.

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
№ 292
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху част от недвижим имот публична
общинска собственост-пасище,мера за настаняване на пчелин в 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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.1 и 3 от Закона за
общинската собственост , чл.66, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.11, ал.1 и 2 от Закона за пчеларството
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на ползване за срок от 10 /десет/ години, с
цел устройване на постоянен пчелин с над десет пчелни семейства върху част от общински
недвижим имот – публична общинска собственост, която част е обозначена на скицатапредложение и е с площ 1000 кв.м. Същата попада в поземлен имот №№030029 от КВС на
с.Чоба, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 2,785 дка, местност „ЛОВДЖИЙСКА
ЧЕШМА”, ІV категория. Правото на ползване се учредява в полза на МАРИЯН ЕМИЛОВ
РАЕВ – вписан в регистъра по чл.8 от Закона за пчеларството в Кметство с.Чоба под
№28/20.11.2012 год., собственик на 20 броя пчелни семейства.
2. Определя цена на учреденото право на ползване в размер на 40,00 лева на декар, за
една календарна година, за 1000 кв.м, а за целия период на ползване цена в размер на 400,00
/четиристотин/ лева.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
подписване на договор за учредено право на ползване.

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
№ 293
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на КВС 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.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и
чл.45»и» от ППЗСПЗЗ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се извърши разделяне на общински недвижим имот №000577 от
КВС на с.Стрелци, НТП: пасище, мера с площ 71,821 дка, ІІІ категория, местност
„ДРУМА”, за който има съставен АЧОС №1344/02.02.2005 год. като се обособят четири
нови поземлени имота, както следва:
-имот №000773 с проектна площ 20,059 дка, НТП: пасище,мера
-имот № с №000774 с проектна площ 46,961 дка, НТП:пасище,мера
-имот №000775 с проекта площ 0,699 дка, НТП: пасище,мера
-имот №000776 с проекта площ 4,102 дка, НТП: пасище,мера
2. Дава съгласие, след влизане в сила на проекта за разделяне на поземлен имот
№000577 да се промени начина на трайно ползване на описаните по-долу новообразувани
общински недвижими имоти, а именно:
- имот №000773 от начин на трайно ползване „пасище,мера „ в „друга
селскостопанска територия”
- имот №000775 от начин на трайно ползване „пасище,мера „ в „полски път”
3. Определя срок на валидност на решението по т.2 две години от датата на
приемането му.
4. Изработването и процедирането на проекта за разделяне на имота да са за сметка
на инвеститора.
5. Задължава кмета на общината да извърши необходимите действия пред Общинска
служба „Земеделие” по разделяне на имота и промяна начина на трайно ползване на
имотите.

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
№ 294
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински земеделски земи в землището на с.Върбен 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 бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване описаните по-долу общински недвижими имоти:
 Поземлен имот №000923 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 2,335
дка,местност „Костова мера”, Х и ІХ категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№054011-залесена територия-н-ци на Никола Иванов Гайдаджиев, №000931-вътрешна рекаМОСВ и №000754-канал-„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД-клон П-в
 Поземлен имот №017174 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 0,463
дка,местност „Вехти лоза/пирамид”, Х категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№017473-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, №017354-лозе-„АГРАР И ТРЕНД
БГ”ООД и №017471-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя
 Поземлен имот №017343 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 2,731
дка,местност „Вехти лоза/пирамид”, Х категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№017341-лозе-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД, №017472-полски път-ОПФ-Върбеннеземеделска земя и №017342-лозе-„АГРАРИ ТРЕНД БГ”ООД
 Поземлен имот №017433 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 1,342
дка,местност „Вехти лоза/пирамид”, ІV категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№017432-врем.неизп.нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД,№017434-нива Мария Пеева
Станкова и №017475-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя.
 Поземлен имот №017437 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 0,907
дка,местност „Вехти лоза/пирамид”, ІV категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№017438-нива-Стайко Станков Стайков,№017436-нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД и
№017475-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя.
 Поземлен имот №017467 от КВС на с.Върбен, НТП: др.неизп.нива с площ
62,135 дка,местност „Вехти лоза/пирамид”, Х категория, при граници и съседи:поземлени
имоти №017318-индустр.култура-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД, №017466-полски път-ОПФВърбен-неземеделска земя, землищна граница,№017471-полски път-ОПФ-Върбеннеземеделска земя и други.
 Поземлен имот №019361 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 5,275
дка,местност „Костова мера”, ІV и V категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№019417-нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД, №019410-нива-н-ци на Петър Иванов Велевски
и др., №019340-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя,№019322-предпазна дигаобщина Брезово и други.
 Поземлен имот №019117 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 0,232
дка,местност „Костова мера”,V категория, при граници и съседи:поземлени имоти

№019116-дере- ОПФ-Върбен-неземеделска земя,№019119-нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД
и №000939-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя.
 Поземлен имот №019335 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 0,1,930
дка,местност „Костова мера”,VІ категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№019334-нива- „АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД,№019356-полски път-ОПФ-Върбеннеземеделска земя, №019341-нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД, имот №019336-нива„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД и други.
 Поземлен имот №027047 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 1,792
дка,местност „Костова мера”,ІV категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№027079-лозе-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД, №030066-полски път-ОПФ-Върбеннеземеделска земя, №027077-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, №027082-лозе„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД и други.
 Поземлен имот №030007 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 1,686
дка,местност „Костова мера”,ІV категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№001188-канал-община Брезово, №030046-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя,
№030003-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и №030066-полски път-ОПФВърбен-неземеделска земя.
 Поземлен имот №023008 от КВС на с.Върбен, НТП: др.неизп.нива с площ
7,674 дка,местност „Костова мера”,ІV, V и VІ категория, при граници и съседи:поземлени
имоти №001145-др.селскост.т.-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, №001179-път ІV класОбщина Брезово, №001081-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя,№023002- полски
път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и др.
 Поземлен имот №021063 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 1,195
дка,местност „Костова мера”,ІV и Х категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№001004-полски път-ОПФ Върбен-неземеделска земя, №001014-др.селскост.т.-ОПФВърбен-неземеделска земя и землищна граница.
 Поземлен имот №022018 от КВС на с.Върбен, НТП: др.неизп.нива с площ
1,563 дка,местност „Скелята”, V категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№028009-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, №022021-нива-„АГРАР И ТРЕНД
БГ”ООД, №022019-пасище,мера-ОПФ и №022016-нива-Ана Нешева Вълева.
 Поземлен имот №022108 от КВС на с.Върбен, НТП: храсти с площ 2,177
дка,местност „До селото/Узентарл”,ІV и V категория, при граници и съседи:поземлени
имоти №001027-канал-Община Брезово, №001045-предпазна дига-МЗГАР-ХМС, №022222пасище,мера-ОПФ и №022110- полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и др.
 Поземлен имот №022222 от КВС на с.Върбен, НТП: др.неизп.нива с площ
4,932 дка,местност „До селото/Узентарл”,VІІІ и V категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №022108-храсти-ОПФ, №001045-предпазна дига-МЗГАР-ХМС,
№022109- нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД и №022110- полски път-ОПФ-Върбеннеземеделска земя и други
 Поземлен имот №022043 от КВС на с.Върбен, НТП:др.неизп.нива с площ
7,472 дка,местност „Скелята”, Х, V и ІV категория, при граници и съседи:поземлени имоти
№022016-нива-Ана Нешева Вълева, №022019- пасище,мера-ОПФ, №001045-предпазна
дига-МЗГАР-ХМ, №001027-канал-Община Брезово и др.
 Поземлен имот №020111 от КВС на с.Върбен, НТП:др.неизп.нива с площ
17,119 дка,местност „Костова мера”, Х, ІХ и VІ категория, при граници и съседи:поземлени
имоти №020067-полски път-ОПФ-Върбен-незедемедлска земя, №020046-наводнена ливадаОПФ, №020083-нива-„БИОФАРМ АГРО”ООД, №020081-залесена терит.-ДГФ и др.
2. Определя начална тръжна цена на продаваните имоти и депозити за участие в
търга:

№ Поземлен
по
имот №
ред
1.
2.

000923
017174

3.

017343

4.

017433

5.

017437

6.

017467

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

019361
019117
019335
027047
030007
023008
021063
022018
022108

16.

022222

17.
18.

022043
020111

Местност

Костова мера
Вехти
лозя/Пирамид
Вехти
лозя/Пирамид
Вехти
лозя/Пирамид
Вехти
лозя/Пирамид
Вехти
лозя/Пирамид
Костова мера
Костова мера
Костова мера
Костова мера
Костова мера
Костова мера
Костова мера
Скелята
До
селото/Узунтарл
До селото/
Узунтарл
Скелята
Костова мера

НТП

категория

Площ
в дка

Пазарна
Оценка
в лева

храсти
храсти

ІХ,Х
Х

2,335
0,463

584,00
116,00

Депозит
за
участие
в лева
116,80
100,00

храсти

Х

2,731

683,00

136,60

храсти

ІV

1,342

336,00

100,00

храсти

ІV

0,907

227,00

100,00

Др.неизп.нива

Х

62,135

24854,00

5000,00

храсти
храсти
храсти
храсти
храсти
Др.неизп.нива
храсти
Др.неизп.нива
храсти

ІV,V
V
VІ
ІV
ІV
ІV,V,VІ
ІV,Х
V
ІV,V

5,275
0,232
1,930
1,792
1,686
7,674
1,195
1,563
2,177

1319,00
58,00
483,00
448,00
422,00
1919,00
299,00
391,00
294,00

263,80
50,00
100,00
100,00
100,00
383,80
100,00
100,00
100,00

Др.неизп.нива

V,VІІІ

4,932

1233,00

246,60

Др.неизп.нива
Др.неизп.нива

ІV,V,Х
VІ

7,472
17,119

1868,00
4280,00

373,60
856,00

3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
4. Определя следните договорни условия:
4.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва след
представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
4.2 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 – 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
№ 295
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Отмяна на решения №277,278,279 и 280, взети с протокол №20 от
28.12.2012 год. за възлагане обществен превоз на пътници по линии от областна
транспортна схема от квотата на 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.45 ал.7, във връзка с чл.45 ал.9 от ЗМСМА, Общинският
съвет-Брезово отменя свои решения №№ 277, 278, 279 и 280, взети с протокол
№ 20 от заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 28.12.2012 год.
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

РЕШЕНИЕ
№ 296
Взето с протокол № 21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2013 г.
ОТНОСНО: Становище по бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД гр.Пловдив за периода 2014-2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя
на ОбС, подкрепено от 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
след като разгледа проекта за Бизнес плана на «ВиК» ЕООД гр.Пловдив за
периода 2014-2018 г., изразява становище на неодобрение на същия, поради
това че няма предвидени средства за община Брезово в ремонтната програма
на «ВиК» ЕООД гр.Пловдив за периода 2014-2018 г.
МОТИВИ: В община Брезово съществуват проблеми в населените места, които
изискват придвиждане в това направление – на първо място в с.Стрелци, където
състоянието на пясъчния филтър не позволява преминаването на вода до дренажното
съоръжение и е необходима подмяна на пясъчния филтър, както и други.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

