ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 301
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето – 2013 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на директора на
дирекция „Социално подпомагане”, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,

Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет гр.Брезово
приема Общинска програма за закрила на детето 2013 г. за община Брезово.

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
№ 302
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на план за развитие на социалните услуги в община
Брезово за 2013 и 2014 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:

1.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36б,
ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Общинският съвет приема План за развитието на
социалните услуги в община Брезово за 2013 г. и 2014 г.

2.

Възлага на кмета на общината да представи приетите планове в
Агенцията за социално подпомагане.

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
№ 303
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в с.Свежен
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.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО, седалище и адрес на
управление гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, представлявана от инж.Радньо Нанев
Манолов - кмет на общината като собственик на 36/336 ид.части от УПИ VІІ /седми/-713
/седем,едно,три/, кв.49 /четиридесет и девети/ от действащия план на с.Свежен, одобрен
със заповед №08/16.03.1993 год.и №676/23.10.2012 год. за одобряване на ПУП /подробен
устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ с площ на 336 /триста тридесет
и шест/ кв.м и ХРИСТО СТЕФАНОВ НАЗЛЕВ от гр.Пловдив като собственик на 300/336
ид.части от описания по-горе имот , ВЕДНО намиращите се в него подобрения, като
идеалната част на общината от 36/336 ид.части премине в собственост на ХРИСТО
СТЕФАНОВ НАЗЛЕВ, а същият заплати на общината за стойностно уравняване сумата от
116,00 /сто и шестнадесет/ лева без включен ДДС.
2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.

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
№ 304
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в 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.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 Общински съвет гр.Брезово:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Брезово през 2013 год. , раздел ІІ, буква Д „ Имоти,върху които
община Брезово има намерение да учреди право на строеж” с общински недвижим имот ,
представляващ : УПИ № VІ /шести/ социално жилище, кв.105 /сто и пети/ от плана на
гр.Брезово с площ 540 кв.м , при граници: край на регулация, УПИ V-1989, УПИ ІV-1988,
улица и упи VІІ-общ.

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
№ 305
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в УПИ VІ соц.жилище, кв.105 от
действащия план на гр.Брезово по реда на чл.49а от Закона за общинската
собственост за построяване на социално жилище.
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.49а от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.6, т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за построяване на жилищна
сграда в УПИ № VІ /шести/ социално жилище, кв.105 /сто и пети/ от плана на
гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. с площ 540 кв.м , при граници: край
на регулация, УПИ V-1989, УПИ ІV-1988, улица и упи VІІ-общ. на РАЙКО САШЕВ
БУДАКОВ от гр.Брезово, общ.Брезово, ул.”Радецки” №17.
2. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 442,00 /четиристотин
четиридесет и два/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено 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
№ 306
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Предложение за реализиране на инвестиционно намерение за
изграждане на подземна кабелна линия от съществуващ ЖР стърб 39/1 на ВЕЛ
20 кV до имот 140037 от КВС 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.11 от ЗМСМА, във връзка с 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 № 5, взето с протокол № 17/12.09.2012 г. на Общински
експертен съвет по устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие за учредяване право на прокарване със съответните сервитутни зони на
„СОНИКО” ООД, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив за изграждане на подземна
кабелна линия от съществуващ ЖР стълб 39/1 на ВЕЛ 20кV до имот 140037 от КВС на
с.Розовец за захранване на обект „Цех за заключващи устройства” извън границите на
урбанизираната територия на село Розовец от съществуващ ЖР стълб 39/1 на ВЕЛ 20кV до
проектен трафопост , който ще се изгради в имот 140037 от КВС на с.Розовец като
ел.трасето преминава през общински недвижими имоти - публична общинска собственост с
номера №192054 от КВС на с.Розовец, НТП:пасище,мера, местност „ГРОБИЩАТААДЖИОЛОВ” и № 140036 от КВС на с.Розовец, НТП:местен път, местност „ЮРЕНЯ”.

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
№ 307
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижим имот публична общинска
собственост – пасище, мера в землището на с.Чехларе.
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.14, ал.7 от Закон за
общинската собственост, чл.37п от Закон за собствеността и ползването на земеделските
земи и раздел VІ от заповед №РД-09-116 от 21.02.2011 год. на Министъра на земеделието,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ години , след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване с цел отглеждане на пасищни животни или
поддържане на имота в добро земеделско и екологично състояние общински недвижим имот
– публична общинска собственост, представляващ: поземлен имот №007102
/нула,нула,седем,нула,две/ от КВС на с.Чехларе, НТП:пасище,мера с площ 39,300
/тридесет и девет декара и триста кв.м/ дка, местност „59 СТРАШНИЯ ДОЛ”, ІХ
категория, при граници и съседи:имоти №007101-изост.тр.насагдения-общ.земякметство Чехларе, землищна граница, №007105-широколистна гора-ДГФ, №007001нива-н-ци на Колю Стоилов Иванов и други.
2. Участниците в търга могат да бъдат:
 Земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното землище и/или в
съседни землища на територията на общината, които отглеждат регистрирани в Системата
за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната
ветеринарномедицинска служба, както следва:
а) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце майки
и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри);
 Лица, които са поели задължение да поддържат имота в добро земеделско и
екологично състояние
3. Участниците в търга следва да отговарят на изискванията за участие в търг за земи
от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ
4. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева/дка без включен ДДС ,
наем за една календарна година.

5. Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева.
6. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.

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
№ 308
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижим имот публична общинска
собственост – пасище, мера в землището на с.Чехларе.
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.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.37п от Закон за собствеността и ползването на земеделските
земи и раздел VІ от заповед №РД-09-116 от 21.02.2011 год. на Министъра на земеделието,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ години, след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване с цел отглеждане на пасищни животни или
поддържане на имота в добро земеделско и екологично състояние, общински недвижим
имот – публична общинска собственост представляващ: поземлен имот №006104
/нула,нула,шест,нула,четири/ от КВС на с.Чехларе, НТП:пасище,мера с площ 78,993
/седемдесет и осем декара деветстотин деветдесет и три кв.м/ дка, местност „31
БИОЛАН МАХМ.ПЪТЕКА””, ІХ категория, при граници и съседи :имотИ : №006103полски път-общ.земя-кметство Чехларе, №006106-полски път-общ.земя-кметство
Чехларе, №006058-нива-н-ци на Сребрю Атанасов Ходжев, №006059-нива-Райчо
Атанасов Душков и други.
2. Участниците в търга могат да бъдат:
 Земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното землище и/или в
съседни землища на територията на общината, които отглеждат регистрирани в Системата
за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната
ветеринарномедицинска служба, както следва:
а) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце майки
и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри);
 Лица, които са поели задължение да поддържат имота в добро земеделско и
екологично състояние
3. Участниците в търга следва да отговарят на изискванията за участие в търг за земи
от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева/дка без включен ДДС,
наем за една календарна година.
5. Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева.
6. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.

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
№ 309
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Издаване на разрешително от кмета на общината за водовземане от
повърхностен воден обект по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите на наемател, с
когото е сключен договор за язовир – публична общинска собственост 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, в изпълнение на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за
водите, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие Кмета на общината да издаде
Разрешително за водовземане от обект – публична общинска собственост по реда на Закона
за водите на фирма „ „Геома Г „ ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр.София,
представлявана от Георги Маринов Шишков - Управител.
При откриване на процедура за издаване на разрешително да се спазят следните
условия:
1. След влизане в сила на решението на Общински съвет, заявителят да представи в
общинска администрация необходимите документи, ведно с данните, цитирани в чл.60, ал.1
т.1-5 и ал.2, т.1,2,4, ал.3, т.2 от Закона за водите. Заявлението и приложените към него
документи се подават в два екземпляра – единият в качеството на оригинал се представя
върху хартиен носител, а вторият като негов пълен цифров аналог - върху магнитен
носител.
2. В хода на издаване на разрешетелното да се спазят всички срокове по чл.61, чл.61а,
чл.62, чл.62а , чл.64 и чл.67 от Закона за водите.
3. Копие от издаденото разрешително да се изпрати до Директора на Басейнова
дирекция - Източно Беломорски район.

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
№ 310
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот в с.Отец Кирилово.

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/ VІ /шести/-271 /две,седем,едно/, кв.32 /тридесет и втори/ от плана на с.Отец
Кирилово с площ 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м, при граници:УПИ І-270, УПИ ІІІ273, УПИ V-272 и улица.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 328,00 /триста двадесет и осем/ лева
без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 100,00 /сто/ 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
№ 311
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот публична общинска
собственост в с.Свежен.

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.6, ал.1 от Закона за
общинска собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Обявява за частна общинска собственост №004013 от КВС на с.Свежен, НТП: друга
селскостопанска територия с площ 859 кв.м, местност „30 Червена локва”, ІХ категория,
при граници и съседи: имот №004012-НИВА-Н-ЦИ НА Мария Маленова Дидова, имот
№002068-широколистна гора-ДГФ и имот №004021-нива-н-ци на Димитър Симов Шошев,
поради отпаднала необходимост имота да бъде публична общинска собственост.

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
№ 312
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на 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.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
№020002 /нула,две,нула,нула, нула,две/, НТП: пасище,мера с площ 2,740 /два декара
седемстотин и четиридесет кв.м/ дка , местност «ТОПРАХИСАР/ЮГСТ.П/», ІV
/четвърта/категория, при граници и съседи:поземлени имоти №020001-нива-н-ци на Руса
Иванова Колева, №000036-полски път-ОПФ-Борец -необр.земя, №000027-полски път-ОПФБорец-необр.земя и №000094-пасище,мера-ОПФ-Борец-необр.земя от НТП:пасище,мера в
НТП: храсти.
2. Определя срок на валидност на решението една година от датата на приемането
му.
3. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия пред
Общинска служба „Земделие” по промяна начина на трайно ползване на описания в т.1
имот.

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
№ 313
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на с.Бабек.

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 №042007
/нула,четири, две,нула,нула,седем/от КВС на с.Бабек, НТП:пасище,мера с площ 1,454 /един
декар четиристотин петдесет и четири кв.м/ дка , местност «26 КУЗА», V
/пета/категория, при граници и съседи:поземлени имоти №000135-път ІІ класРепубликанска пътна мрежа, №042006-полски път-кметство с.Бобек, №042001-ниваДимитър Николов Димитров, №000096-вътрешна река-кметство с.Бабек и землищна
граница от НТП: пасище,мера в друга селскостопанска територия.
2. Определя срок на валидност на решението една година 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 –
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
№ 314
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в 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.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 2013 год. , раздел ІІ, буква В, т.1 „ Имоти и вещи, които община Брезово има
намерение да продаде” със селскостопански обект - силажна яма със застроена площ 612
/шестстотин и дванадесет/ кв.м, изградена върху държавна земя- поземлен имот №020006
от КВС на с.Златосел , НТП: Стопански двор с площ на имота 2,757 /два декара
седемстотин петдесет и седем кв.м/ дка , местност „Данлъка”, при граници и съседи на
имота:поземлен имот №020003-широколистна гора-гори предоставени на ТКЗС и
№020007-нива-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД.

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
№ 315
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба на селскостопански обект – силажна яма в землището на с.Златосел.

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 селскостопански обект - частна общинска собственост, представляващ: един брой
силажна яма - частна общинска собственост със застроена площ 612 /шестстотин и
дванадесет/ кв.м, изградена върху държавна земя- поземлен имот №020006 от КВС на
с.Златосел , НТП: Стопански двор с площ на имота 2,757 /два декара седемстотин
петдесет и седем кв.м/ дка , местност „Данлъка”, при граници и съседи на
имота:поземлен имот №020003-широколистна гора-гори предоставени на ТКЗС и
№020007-нива-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД.
2. Определя начална тръжна цена на продаваният обект в размер на 13 482,00
/тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и два/ лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга : 3 000,00 /три хиляди/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на обекта.
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,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 316
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в 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.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 2013 год. , раздел ІІ, буква Е, „ Имоти, предвидени за прекратяване на съсобственост
чрез продажба дела на общината” със общински недвижим имот представляващ : 765/7920
ид.части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV /петнадесети/ Фабрика за белене на
слънчогледово семе, кв.14 /четиринадесети/ от действащия план на гр.Брезово, одобрен
със заповеди № 6/20.03.1992 год.и №51/07.02.2013 год. за одобряване на ПУП /подробен
устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ с площ на целия имот 7 920
/седем хиляди деветстотин и двадесет/ кв.м, при граници на целия имот:улица, улица,УПИ
ХІV-ТП, УПИ ХІІІ-стопански дейности, УПИ ХІІ-стопански дейности, УПИ ІІІ-207, УПИ
ІІ-208 и улица.

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
№ 317
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в гр.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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО, седалище и адрес на
управление гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, представлявана от инж.Радньо Нанев
Манолов - кмет на общината като собственик на 765/7920 ид.части от УПИ ХV
/петнадесети/ Фабрика за белене на слънчогледово семе, кв.14 /четиринадесети/ от
действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповеди № 6/20.03.1992 год.и №51/07.02.2013
год. за одобряване на ПУП /подробен устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и
застрояване/ с площ на целия имот 7 920 /седем хиляди деветстотин и двадесет/ кв.м ,при
граници на имота:улица, улица,УПИ ХІV-ТП, УПИ ХІІІ-стопански дейности, УПИ ХІІстопански дейности, УПИ ІІІ-207, УПИ ІІ-208 и улица и „САДИНА ПЛАНТ”ООД,
седалище и адрес на управление с.Зелениково, обл.Пловдив, общ.Брезово, представлявано
от НИКОЛАЙ ГАЧЕВ в качеството му на управител на дружеството като собственик на
7155/7920 ид.части от описания по-горе имот , ВЕДНО с намиращите се в него сгради и
подобрения, като идеалната част на общината от 765/7920 ид.части премине в собственост
на „САДИНА ПЛАНТ”ООД, а дружеството заплати на общината за стойностно
уравняване сумата от 4 277,00 /четири хиляди двеста седемдесет и седем/ лева без включен
ДДС.
2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.

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
№ 318
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижим имот публична общинска собственост –
пасище, мера в землището на 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.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и раздел VІ от заповед №РД-09-116 от 21.02.2011 год. на министъра на земеделието,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ години, след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с цел отглеждане на пасищни животни,
общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: поземлен
имот №000493 /нула,нула,нула,четири,девет,три/ от КВС на с.Борец, НТП:пасище,
мера с площ 42,211 /четиридесет и два декара двеста и единадесет кв.м/ дка, местност
„ЧЕРНИ МЕСТА/ИЗТОК/””, ІV /четвърта/ категория, при граници и съсед:: поземлени
имоти
№000492-полски път-ОПФ-Борец-необр.земя, №000494-дере-ОПФ-Борецнеобр.земя, №000244-напоителен канал.ОПФ-Борец-необр.земя и №000254-полски пътОПФ-Борец-необр.земя.
2. Участниците в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни
животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на общината,
които отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба, както следва:
а) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце майки
и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри);
3. Участниците в търга следва да отговарят на изискванията за участие в търг за земи
от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ.
4. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева/дка без включен ДДС ,
наем за една календарна година.

5. Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева.
6. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 319
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Закриване на специализирана институция Дом за деца лишени от родителска
грижа „Роза” с.Зелениково.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Общинският съвет гр.Брезово закрива Дом за деца лишени от
родителска грижа „Роза” с.Зелениково, ул.”25-та” № 30, считано
от 01.05. 2013 г.
2. Предлага на изпълнителния директор на АСП разкриването на два
центъра от семеен тип за деца от 3-7 г. , както център за
обществена подкрепа, предложени от ОбС Брезово с решение № 218
от 14.09.2012 г. да стане от 01.05.2013 г.
3. Възлага на кмета на община Брезово да извърши всички последващи
действия.

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
№ 320
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба 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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване общински недвижими имоти представляващи :
1.1
Поземлен имот №012012, НТП: нива с площ 1,696 дка , местност «Курталанбялата ГН», ІХ категория, при граници и съседи: поземлени имоти №012051-друга
селскостопанска туритория-Кметство Розовец-необр.земя, №012061-др.произв.база-Дончо
Иванов Кацарски, №012052- друга селскостопанска туритория-Кметство Розовецнеобр.земя, №012046-полски път-кметство Розовец-необр.земя и други, АЧОС
№3606/22.10.2012 год.
1.2
Поземлен имот №012052, НТП: друга селскостопанска територия с площ 0,595
дка , местност «Курталан-бялата ГН», ІХ категория, при граници и съседи: поземлени имоти
№012013-нива-н-ци на Марко Йонов Чипилски, №012062-др.произв.база-Дончо Иванов
Кацарски, №012061-др.произв.база-Добнчо Иванов Кацарски , №012012-нива-кметство
Розовец-необр.земя и други, АЧОС №3679/24.01.2013 год.
1.3
Поземлен имот №012051, НТП: друга селскостопанска територия с площ 2,350
дка , местност «Курталан-бялата ГН», ІХ категория, при граници и съседи: поземлени имоти
№012011-нива-н-ци на Райчо Иванов Отварков, №012028-нива-н-ци на Георги Видев
Чипилски, №012027-нива-н-ци на Златан Минчев Раевски , №012026-нива-Желязка
Атанасова Желязкова и други, АЧОС №3680/24.01.2013 год.
2. Определя начална тръжна цена и депозити за участие в търга, както следва:
№ по
ред

Поземлен имот
№

1
2
3

012012
012052
012051

НТП:

нива
Др.селскост.тер.
Др.селскост.тер.

Площ в
дка

Пазарна
оценка в лева
за целия имот
1,696
340,00
0,595
119,00
2,350
470,00

Депозит за
участие в
лева
100,00
50,00
100,00

3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имотите.
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 –
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
№ 321
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг 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.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.3 от Закона за
общинския дълг общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на
общинския дълг за 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
№ 322
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижими имоти публична общинска собственост –
пасище, мера в землището на гр.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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и раздел VІ от заповед №РД-09-116 от 21.02.2011 год. на Министъра на земеделието,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ години, след
провеждане на публичени търгове с тайно наддаване, с цел отглеждане на пасищни
животни, общински недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи:
 Поземлен имот №000117 /нула,нула,нула,едно,едно, седем/ от КВС на гр.Брезово,
НТП: пасище, мера с площ на целия имот от 107.628 /сто и седем декара шестстотин
двадесет и осем кв.м/ дка, в местност ”ТРИМОГИЛИ”; четвърта категория, при граници и
съседи: поземлен имот 000275-полски път-ОПФ-необработваема земя,поземлен имот
000276-напоителен канал-ОПФ-необработваема земя, поземлен имот 000195-път ІІ класдържавна собственост, поземлен имот 000088-пасище,мера-ОПФ-необработваема земя, и
други.
 Поземлен имот №000131 /нула,нула,нула,едно,три, едно/ от КВС на гр.Брезово,
НТП: пасище, мера с площ на целия имот от 74.957 /седемдесет и четири декара деветстотин
петдесет и седем кв.м/ дка, в местност ”ОРЕХИТЕ”; шеста категория, при граници и съседи:
поземлен имот 000130-полски път-ОПФ-необработваема земя, поземлен имот 000410язовир-община Брезово, поземлен имот 000416-полски път-ОПФ-необработваема земя,
поземлен имот 000461-път ІІІ клас-държавна собственост и други.
 Поземлен имот №000072 /нула,нула,нула,нула,седем, две/ от КВС на с.Брезово,
НТП: пасище, мера с площ на целия имот от 64.578 /шестдесет и четири декара петстотин
седемдесет и осем кв.м/ дка, в местност ”Бюкя”; четвърта категория, при граници и съседи:
поземлен имот 000079-полски път-ОПФ-необработваема земя, поземлен имот 000068изоставени трайни насаждения-ОПФ-необработваема земя, поземлен имот №000066мочурище-ОПФ-необработваема земя, поземлен имот 000067-изоставени трайни
насаждения-ОПФ-необработваема земя и други.

 Поземлен имот №000271 /нула,нула,нула,две,седем, едно/ от КВС на гр.Брезово,
НТП: пасище, мера с площ на целия имот от 121,412 /сто двадесет и един декара
четиристотин и дванадесет кв.м/ дка, в местност ”БЮКЯ”; шеста категория,поземлени
имоти № 028099-пасище,мера-Станьо Вълчев Шопов, №028103-нива-Иван Вълчев Шопов,
№028101-нива-Атанас Вълчев Шопов, №028008-индустриална култура-Гънчо Маринов
Прасков и други.
2. Участниците в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни
животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на общината
,които отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба, както следва:
а) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце майки
и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри).
3. Участниците в търга следва да отговарят на изискванията за участие в търг за земи
от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ.
4. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева/дка без включен ДДС ,
наем за една календарна година.
5. Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева.
6. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
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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
№ 323
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в землището на с.Златосел.

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 общински недвижими имоти, представляващи :
1.1. Поземлен имот №000129, НТП: др.селскост.територия с площ 7,704 дка,
местност «Воднака», VІ категория, при граници и съседи: поземлени имоти №000361широколистна гора-ДГФ-Златосел, №000438-извор-каптиран-държавна собственост и
№000123-ливада-ОПФ-Златосел-необр.земя, АЧОС №3733/06.02.2013 год.
1.2. Поземлен имот №000123, НТП: ливада с площ 5,085 дка , местност «Воднака»,
VІ категория, при граници и съседи: поземлени имоти №000129-др.селскост.терит.-ОПФЗлатосел-необр.земя,
№000438-изовор-каптиран-държавна
собственост,
№000437пасище,мера-държавна собственост и №000361-широколистна гора-ДГФ-Златосе, АЧОС
№1357/02.02.2005 год.
2.Определя начална тръжна цена и депозити за участие в търга, както следва:
№ по
ред

Поземлен имот
№

1
2

000129
000123

НТП:

Площ в
дка

Др.селскост.тер.
ливада

Пазарна
оценка в лева
за целия имот
7,704
3852,00
5,085
2543,00

Депозит за
участие в
лева
1000,00
700,00

3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имотите.
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.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 324
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІцърква, кв.24, находящ се в с.Дрангово, актуван с АОС № 57/05.01.1998 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и предложение от общинския съветник, станалите 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.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде дарена на Църковно настоятелство при църква „Света
Богородица”, с адрес с.Дрангово, обл. Пловдив, ул.”3-та” № 14, самостоятелно юридическо
лице – местно поделение на Българската Православна църква-Българска патриаршия и на
Пловдивска митрополия, в чиято епархия е включена, представлявано от протоерей
Валентин Пуцелов – Председател на църковно настоятелство следния недвижим имот,
частна общинска собственост: УПИ ХІ /единадесети/ - църква, кв.24 /двадесет и четвърти/ от
действащия план на с.Дрангово, одобрен със заповед № 24/23.09.1991 год. на кмета на
общината, с площ 1015 /хиляда и петнадесет/ кв.м, при граници на имота: от север и изток –
УПИ VІІ училище, детска градина, от юг – улица и от запад – улица, ВЕДНО с изградената в
този имот едноетажна масивна сграда – църква със застроена площ 72 кв.м.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението, като издаде заповед за
дарение и изготви и подпише договор за дарение на имота по т.1.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 325
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 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 № 299, т.1.6.1. «Помощи по решение
на ОбС», взето с протокол № 22 от 22.02.2013 г., Общинският съвет Брезово дава съгласие
да бъде подпомогнати, както следва:
1. Красимира Бойчева Василева от гр.Брезово със сумата – 200 /двеста/ лева.
2. Зоя Тодорова Илиева от с.Борец със сумата – 200 /двеста/ лева.
3. Руска Демирова Ангелова от с. Пъдарско със сумата – 200 /двеста/ лева.
4. Катя Иванова Сулакова от гр.Брезово със сумата 100 /сто/ лева.
5. Катя Димитрова Атанасова от гр.Брезово със сумата от 100 /сто/ лева.
6. Иван Митев Сулаков от гр.Брезово със сумата 50 /петдесет/ лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 326
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.03.2013 г.
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в землището на 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, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл. 69, т.4 от
НРПУРОИ във връзка с §4 и 6 от ПЗР на Закон за народните читалища, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10
/десет/ години върху недвижим имот - частна общинска собственост представляващ :
 Поземлен имот № 105002 /едно,нула,пет,нула,нула,две/ от КВС на с.Зелениково,
НТП: нива с площ 76,305 /седемдесет и шест декара триста и пет кв.м/ дка, местност
„СВЕТИЯ КЛАДЕНЕЦ”, ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи: поземлен имот
№120001-пасище с храсти на ДПФ, поземлен имот №000401-полски път-ОПФ-Зелениково,
поземлен имот №000536-храсти-ОПФ-Зелениково-необр.земя, поземлен имот №000536храсти-ОПФ-Зелениково-необр.земя и други на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ГЕОРГИ
САВА РАКОВСКИ-1871”, седалище и адрес на управление с.Зелениково, общ.Брезово,
обл.Пловдив, ул.”1-ва” № 55, представлявано от РАДКА ГОГОВА от с.Зелениково в
качеството и на Председател на Настоятелството.
2. Делeгира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване и вписването му в
Агенцията по вписванията, като разходите за вписването са за сметка на Община Брезово.
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