ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 269
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Избор на
Брезово.

председателстващ

29-тото заседание на ОбС –

Общинският съвет след като изслуша предложението
на
общинският съветник Сава Савов, станалите разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.22, ал.2, във връзка с чл.24, ал.4 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово избира за Председателстващ 29-тото
заседание на Общински съвет – Брезово общинския съветник Милко
Сарафов, поради отсъствието на председателя на ОбС.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 270
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Информация за подготовката на общината за работа при зимни
условия и готовността за задоволяване на населението с дърва за огрев
отоплителния сезон 2017/2018 г.
Общинският съвет след като изслуша информацията от кмета на
община Брезово, 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 информацията за подготовката на общината
за работа при зимни условия и готовността за задоволяване на населението
с дърва за огрев за отоплителния сезон 2017/2018 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 271
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Отпускане на финансова помощ на спортен клуб по вдигане на
тежести „Будьони“ гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и решение № 181, т.5.4.2
от 26.01.2017 г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският съвет дава
съгласие за отпускане на финансова помощ на спортен клуб
„Будьони“ гр.Брезово с управител Петър Продански, в размер на 130 лв.
/сто и тридесет/ лева месечно за периода от м. януари до м.декември 2017г.
включително.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 272
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Одобряване на проект: Подробен устройствен план – Парцеларен
план /ПУП-ПП/ за елемент на техническата инфраструктура – част
„Електро“ за захранване на обект „Сграда за селскостопански машини и
селскостопанска продукция в имот №096124, местност „Реални граници –
18ж, ал.1“, с.Зелениково, община Брезово – собственост на „Борел-БГ“
ЕООД с управител Марин Иванов Димитров.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Брезово, одобрява Подробен устройствен план Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елемент на техническата инфраструктурачаст „Електро” за захранване на обект „Сграда за селскостопански
машини и селскостопанска продукция в имот №096124, местност „Реални
граници-18ж,ал.1”, с.Зелениково, община Брезово
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 273
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Частично изменение на ЗРП на с.Свежен за квартали 20 „p“ и
31„p“.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, направените 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.1
от Закона за устройство на територията, Общински съвет Брезово дава
съгласието си да отпадне отреждането на:
1. УПИ ХVІІ „озеленяване” в кв.31”р” по регулационния план на
с.Свежен;
2. УПИ ІІІ „озеленяване” в кв.20”р” по регулационния план на
с.Свежен.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 274
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, предложение от общински съветник, направените
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:
- Стамат Канев Мурджев със сумата от 150 /петдесет/ лева;
- Анета Алексиева Чакърова със сумата от 100/сто/ лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 275
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Предоставяне на имоти с НТП: полски пътища и напоителни
канали, попадащи в масиви за ползване и определяне размера на наема за
стопанската 2017/2018 год. в землищата на община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 37„в”, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи и чл.75б, ал.1 и 2 от
ППЗСПЗЗ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за предоставяне на имоти с начин на трайно
ползване полски пътища, напоителни канали и канали, попадащи в масиви
за ползване в землищата на с.Бабек, с.Борец, гр.Брезово, с.Дрангово,
с.Зелениково, с.Златосел, с.Отец Кирилово, с.Пъдарско, с.Розовец,
с.Стрелци, с.Чоба и с.Чехларе за стопанската 2017/2018 год., които имоти
да бъдат включени в заповедта по чл.37”в”, ал.4 от ЗСПЗЗ.
2. Наемната цена за имотите с начин на трайно ползване полски
пътища, напоителни канали и канали да бъде в размер на средното
годишно рентно плащане за съответното землище, определена с доклад от
27.01.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № РД 11-040/04.01.2017 г.
на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Пловдив за определяне средните
рентни плащания за землищата по общини и начин на трайно ползване.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 276
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусна
линия с.Тюркмен-гр.Пловдив-с.Тюркмен от Областна транспортна схема, от квотата на
Община Брезово”.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за
автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от
Министерство на транспорта и съобщенията, на основание чл.4, §3 на
Регламент /ЕО/ 1370/2007 год.на Европейския парламент и на Съвета
относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, и в съответствие с нормите на Регламента,
предвид фактическите основания и изложените съображения, Общинският
съвет гр.Брезово:
I. Дава съгласие да се проведе процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: ”Обществен превоз на пътници по утвърдени
маршрутни разписания за автобусна линия с.Тюркмен-гр.Пловдивс.Тюркмен от Областна транспортна схема, от квотата на Община
Брезово, съгласно приложените маршрутни разписания, неразделна част от
настоящото решение - приложение №1.
ІІ. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе процедура
по Закона за обществените поръчки с посочения в т.І на настоящото
решение предмет и сключи договор с определения изпълнител за срок от
5/пет/ години.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 277
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Откриване на процедура за промяна начина на трайно ползване /НТП/ на
общинска земеделска земя в землището на с.Златосел представляваща поземлен имот
№ 000658 от картата на възстановената собственост /КВС/ на с.Златосел-публична
общинска собственост.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от
Закона за общинска собственост и чл.78а от Правилника за прилагане на
закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим
имот - публична общинска собственост, представляващ: поземлен имот №
000658 /нула, нула, нула, шест, пет, осем/ от КВС на с.Златосел, НТП:
пасище, мера с площ 1,295 /един декара двеста деветдесет и пет кв.м/ дка,
местност „ДАНЛЪКА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи: ПИ
000083-дере- ОПФ-Златосел-необр.земя, 000355-път ІV клас-ОПФЗлатосел-необр.земя, 018022-полски път-ОПФ-Златосел-необр.земя и
000657-полски път-ОПФ-Златосел-необр.земя, актуван с акт за публична
общинска собственост № 6556/04.09.2017 год. от НТП: пасище, мера в
НТП: друга територия заета от селско стопанство.
2.Възлага на кмета на общината, след влизане в сила на решението
по т.1 да извърши необходимите действия пред Общинска служба
„Земделие” по промяна начина на трайно ползване на описания в т.1 имот.

МОТИВИ:Гореописаният имот е маломерен и не се ползва за паша на
животните. Освен това начина на трайно ползване на имота на терен не
отговаря на действителното състояние на имота.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 278
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Подпомагане жител на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, предложение от общински съветник, направените
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 Стойо
Димитров Трунчев със сумата от 300 /триста/ лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/М.Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 279
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Откриване на процедура за промяна начина на трайно ползване /НТП/
на общински земеделски земи в землището на гр.Брезово представляващи поземлени
имоти № 000343 и 000341 от картата на възстановената собственост /КВС/ на
гр.Брезово-частна общинска собственост.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от
Закона за общинска собственост и чл.78а от Правилника за прилагане на
закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот №
000343 /нула, нула, нула, три, четири, три/ от КВС на гр.Брезово, НТП:
мочурище с площ 24,924 /двадесет и четири декара деветстотин двадесет и
четири кв.м/ дка, без указана местност, без указана категория, при граници
и съседи: ПИ 000352-пасище, мера- ОПФ-необр.земя, 000344-дере-ОПФнеобр.земя, 000342-пасище, мера-ОПФ-необр.земя и 000341-изоставени
трайни насаждения-ОПФ-необр.земя, актуван с акт за частна общинска
собственост /АЧОС/ №1652/25.01.2006 г. от НТП: мочурище в НТП:
вътрешна река.
2. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот
№000341 /нула, нула, нула, три, четири, едно/ от КВС на гр.Брезово, НТП:
изоставени тр.нас. с площ 30,429 /тридесет декара четиристотин двадесет и
девет кв.м/ дка, местност „ГЕРЕН ДЕРЕ”, ІІІ /трета/ категория, при
граници и съседи: ПИ 000352-пасище, мера- ОПФ-необр.земя, 000343мочурище-ОПФ-необр.земя,
000342-пасище,
мера-ОПФ-необр.земя,

125003-нива-Донка Якова Тодорова, 125002-нива-Кера Маринова
Парпулова и 000386-полски път-ОПФ-необр.земя , актуван с акт за частна
общинска собственост /АЧОС/ №1646/25.01.2006 г. от НТП: изоставени
трайни насаждения в НТП: вътрешна река.
3. Възлага на кмета на общината, след влизане в сила на решението по
т.1 и 2 да извърши необходимите действия пред Общинска служба
„Земеделие” по промяна начина на трайно ползване на описаните в т.1 и 2
имоти.

МОТИВИ: Фактическото състояние на имотите на терена не
отговаря на действителното състояние на имотите на терен.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 280
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Вземане на решение за ползване на платен годишен отпуск от кмета
на общината.

Общинският съвет след като изслуша заявлението на инж. Радньо
Манолов кмет на община Брезово, предложение от председателстващия на
29-тото заседание, направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.114, ал.6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет дава съгласие кмета на общината инж.Радньо Манолов
да ползва пратен годишен отпуск в размер на 21 дни, считано от 16.11.
2017г. до 14.12.2017 г. включително.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 281
Взето с протокол № 29 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.10.2017 г.
Относно: Подпомагане жител на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението
на Енчо
Колев – за кмет на община Брезово, направените 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 Анета
Асенова Чавдарова със сумата от 150 /петдесет/ лева.
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