ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 285
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците от община Брезово за
периода 2018 – 2020 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с докладна записка с
вх.№339/31.10.2017г. направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.197, ал.1 от ЗПУО,
Общинският съвет – гр.Брезово приема Общинска стратегия за подкрепа
на личностното развитие на децата и учениците от община Брезово за
периода 2018-2020 г.
Мотиви: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и
чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и въз основа
на разработена и приета Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците от област Пловдив /2018-2020/, както и приет с решение на
Общински съвет – Брезово Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от община Брезово.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 286
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2018год.
от горските територии, собственост на Община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– за Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№410/20.11.2017г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 7, ал.4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни ресурси, Общинският съвет гр. Брезово:
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина на община
Брезово за 2018год. в обеми както следва:
ст. маса

лежаща

едра

средна

дребна

дърва

м.куб.

маса, м.куб

м.куб.

м.куб.

м.куб.

м.куб.

422

459

2136

269

332

190

1804

ОБЩО
3499

3050

33

в т.ч. иглолистни
1345

942

0

341

в т. ч. широколистни
2154

2108

33

81

2. При изпълнение на плана приоритетно да се следи общия обем
лежаща маса.
3. Възлага на Кмета на Община Брезово да подпише Годишния план за
ползване на дървесина на Община Брезово за 2018год.
4. Ползването на дървесина да се извърши съгласно чл. 5, ал. 1, т.1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейностите в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни ресурси, а
именно чрез продажба на стояща дървесина на корен.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 287
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно: Издаване на разрешително от Кмета на Община Брезово за водовземане от
повърхностен воден обект по реда на чл.44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от
Закона за водите, за язовир - публична общинска собственост на територията на
Община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов –
Кмет на община Брезово с докладна записка с
вх.№403/09.11.2017г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.60, ал.2, т.3 от
Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезово дава съгласие за
водовземане от повърхностен
воден обект - публична общинска
собственост - язовир”Кору дере среден ”, за който е отреден поземлен
имот №000029 от КВС на с.Дрангово, община Брезово.
II. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1,
т.3, буква «б» от Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезово дава
съгласие Кмета на общината да издаде разрешително за водовземане от
воден обект - публична общинска собственост, с титуляр на
разрешителното „Априус”ЕООД, при следните заявени параметри: 120
куб.м/дка годишно количество. Водните количества да се използват за
капково напояване на билкови култури, засяти в имоти с номера:
034075,034076,034138 от КВС на с.Върбен.
IІІ. При откриване на процедура за издаване на разрешителни да
се спазват 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.2, т. 1,2,4 от Закона за водите, както и
предвидените в същия закон
документи по ал. 3 ,т.,2.Заявлението и
приложените към него документи се подават в два екземпляра – единия 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 разрешителните да се спазват всички
срокове по чл.61, чл.62, чл.62а, чл.64 и чл.67 от Закона за водите.
3. Копие от издаденото разрешително за ползване на водния обект
да се изпратят
на Директора на Басейнова дирекция – Източно
Беломорски район/чл.70, ал.1 от Закона за водите/.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.52,
ал.1, т.3 от Закона за водите и постъпило заявление в общинска администрация
гр.Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 9
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 288
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно: Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на
област с административен център гр.Пловдив до Министъра на регионалното развитие
и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република
България за безвъзмездно прехвърляне на имот държавна собственост под
управлението на Министерството на образованието и науката в собственост на Община
Брезово, а именно: част от училищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІІІ „Училище”, кв. 57 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед
№06/20.03.1992 год. на кмета на Община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– за кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№406/16.11.2017г.,
направените 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.54, ал.1 и 2 във
връзка с чл.6, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.8, ал.1 и
чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и писмо вх. № 0400-94/07.11.2017 год. на Заместник-министър на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Общинският съвет гр.Брезово
РЕШИ:
1. Чрез Областния управител на област с административен центъргр.Пловдив, да се отправи искане до Министъра на регионалното развитие
и благоустройство, за внасяне на предложение в Министерски съвет за
вземане на решения за обявяване в частна държавна собственост и за
безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на Община Брезово
върху държавен недвижим имот, находящ се в гр.Брезово, актуван с акт за
публична държавна собственост № 6080/26.04.2006 год., представляващ
31/100 ид.части от масивна стоманобетонова сграда, представляващи 2131
кв.м застроена площ, построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ
„Училище”, кв. 57 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед

№06/20.03.1992 год. на кмета на Община Брезово, при граници на целия
имот: улица, улица, УПИ ІV стопански и търговски дейности и речно
корито.
2. Дава съгласие Община Брезово да придобие безвъзмездно в
собственост имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.
3. Упълномощава кмета на общината да внесе мотивирано искане по
т.1 от настоящото решение.
4. Възлага на Кмета на Община Брезово, след решението на
Министерски съвет на Република България по искането по т.1, да
предприеме необходимите действия за сключване на договор за
прехвърляне на собствеността върху имота, подробно описан в същата
точка.
5. Възлага на Кмета на Община Брезово изпълнението на настоящото
решение.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема на основание чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, чл.54, ал.1 и 2 във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за държавната
собственост /ЗДС/, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/. Като взе предвид, че с предходно свое решение № 53 от
24.03.2016 год. е дал съгласие Професионална гимназия „Златю Бояджиев”
гр.Брезово, като училището се финансира от бюджета на Община Брезово
и управляваните от нея имоти да се придобият от общината, както и писмо
вх. № 04-00-94/07.11.2017 год. на Заместник-министър на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и писмо-становище на
Министъра на образованието и науката, Общински съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 289
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот в местност „Дондуково”, землище
на с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– за кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№407/16.11.2017г.,
направените 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
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Приема и одобрява изготвената от
лицензиран експерт пазарна оценка от месец април 2017 год. на поземлен
имот №62.2 /шест,две,точка,две/ от плана на новообразуваните имоти на
местност „Дондуково”, землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-043/16.07.2008 год. на областен управител на област с административен
център Пловдив с площ на имота 817 /осемстотин и седемнадесет/ кв.м,
трайно предназначение на територията: населени места, НТП:
индивидуално застрояване, при граници на имота: поземлени имоти №
48.31-двор, 62.1-двор, 62.158-двор и 62.3-дрор в размер на 1430,00 /хиляда
четиристотин и тридесет/ 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 РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ПРОДАДЕН, след провеждане на
публичен търг с тайно наддаване поземлен имот №62.2

/шест,две,точка,две/ от плана на новообразуваните имоти на местност
„Дондуково”, землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-043/16.07.2008 год. на областен управител на област с административен
център Пловдив с площ на имота 817 /осемстотин и седемнадесет/
кв.м,трайно предназначение на територията: населени места, НТП:
индивидуално застрояване, при граници на имота: поземлени имоти №
48.31-двор, 62.1-двор, 62.158-двор и 62.3-дрор
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
1430,00 /хиляда четиристотин и тридесет/ 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 искане за закупуване на имота от
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАКАЛОВА. 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 – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 290
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно:

Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ -Канализационен колекторза
заустване на пречистени отпадни води от УПИ ХVІІ-1222 в кв.113 по регулационния
план на гр.Брезово в поземлен имот №000341 от КВС на гр.Брезово-публична
общинска собственост и изразяване на предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– за кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№408/16.11.2017г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и ал. 7; чл.124б ал.1;
чл. 125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и
Решение №4, взето с Протокол №19/08.11.2017 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
Устройствен План- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе на
канализационен колектор за заустване на пречистени отпадни води от
УПИ ХVІІ-1222 в кв.113 по регулационния план на гр.Брезово, одобрен
със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на общината, собственост на
„ГЕЯ- ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, ЕИК 115889745, седалище и адрес на
управление гр.Брезово, ул.”Първа”, представлявано от Ивайло Красенов
Здравков-управител на дружеството.
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПП по т.1 съгласно
скицата-предложение.
МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект за
изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция в УПИ ХVІІ1222 в кв.113 по регулационния план на гр.Брезово, одобрен със заповед

№06/20.03.1992 год. на кмета на общината, собственост на „ГЕЯИНЖЕНЕРИНГ”ООД, ЕИК 115889745, Общински съвет Брезово намира решението
за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 291
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно:

Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ -Канализационен колекторза
заустване на пречистени отпадни води от УПИ ХVІІ-1222 в кв.113 по регулационния
план на гр.Брезово в поземлен имот №000341 от КВС на гр.Брезово-публична
общинска собственост и изразяване на предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– за кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№408/16.11.2017г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.5, ал.1 от Закон
за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.30, ал.3 от Правилник
за прилагане на Закон за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и
предвид изложеното в докладната записка, Общински съвет гр.Брезово
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за
определяне на площадки или трасета върху общински поземлен фонд за
изграждане на подземни линейни обекти на техническата инфраструктура
представляващи трасе на канализационен колектор за заустване на
пречистени отпадни води на „ГЕЯ- ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, ЕИК 115889745,
седалище и адрес на управление гр.Брезово, ул.”Първа”, представлявано от
Ивайло Красенов Здравков-управител на дружеството.
2. Съгласието по т.1 от настоящото решение се отнася за имоти
публична общинска собственост, които попадат в обхвата на изграждания
обект, а именно:
 Поземлен имот №000352 /нула, нула, нула, три, пет, две/ от
КВС на гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ на целия имот 46,159 дка,
при граници и съседи: поземлени имоти №000341-вътрешна река-ОПФ-

неор.земя, 000343-вътрешна река-ОПФ-необр.земя, 000344-дере-ОПФнеобр.земя, 000999-пасище, мера – ОПФ-необр.земя и други, АПОС №
3861/15.04.2013 год.
 Поземлен имот №000341 /нула, нула, нула, три, четири, едно/
от КВС на гр.Брезово, НТП: вътрешна река 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- ОПФнеобр.земя, 000343-вътрешна река-ОПФ-необр.земя, 000342-пасище, мераОПФ-необр.земя, 125003-нива-Донка Якова Тодорова, 125002-нива-Кера
Маринова Парпулова и други.
3. Определя срок на валидност на решението - една година от датата
на влизане в сила на настоящото решение.
4. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по
изпълнение на решението.

МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект за
изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция в
УПИ ХVІІ-1222 в кв.113 по регулационния план на гр.Брезово, одобрен
със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на общината, собственост на
„ГЕЯ- ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, ЕИК 115889745, Общински съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 292
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 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 от Енчо Колев
– за кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№409/16.11.2017г.,
направените 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 недвижими имоти представляващи:

№ Поземле
по н имот
ред
№

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ
на
имота

№ и дата на акт за
частна общинска
собственост

В кв.м
1

801.153 индивидуално застрояване

600 6709/18.10.2017

2

801.277 индивидуално застрояване

600 6711/18.10.2017

3

801.280 индивидуално застрояване

475 6712/18.10.2017

4

801.296 индивидуално застрояване

521 6713/18.10.2017

5

801.403 индивидуално застрояване

916 6720/18.10.2017

6

801.410 индивидуално застрояване

784 6721/18.10.2017

7

802.505 индивидуално застрояване

933 6753/19.10.2017

8

802.611 индивидуално застрояване

730 6759/19.10.2017

9

806.482 индивидуално застрояване

957 6764/19.10.2017

10

806.484 индивидуално застрояване

927 6765/19.10.2017

11

806.485 индивидуално застрояване

990 6766/19.10.2017

12

806.486 индивидуално застрояване

957 6767/19.10.2017

МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска
собственост и постъпили заявления от граждани за закупуването им, с цел
осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за
финансиране на част от общинските дейности, Общинският съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 293
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижими имоти, находящи се в
землището на с.Сърнегор.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– за кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№409/16.11.2017г.,
направените 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 РЕШИ:
1.
Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни
оценки от месец октомври 2017 год. на изброените по-долу имоти, както
следва:

№ Поземле
по н имот
ред
№

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ
на
имота

Пазарна оценка в
лева за целия
имот в лева

В кв.м
1

801.153 индивидуално застрояване

600

1062,00

2

801.277 индивидуално застрояване

600

1062,00

3

801.280 индивидуално застрояване

475

841,00

4

801.296 индивидуално застрояване

521

922,00

5

801.403 индивидуално застрояване

916

1624,00

6

801.410 индивидуално застрояване

784

1388,00

7

802.505 индивидуално застрояване

933

1652,00

8

802.611 индивидуално застрояване

730

1293,00

9

806.482 индивидуално застрояване

957

1761,00

10

806.484 индивидуално застрояване

927

1706,00

11

806.485 индивидуално застрояване

990

1822,00

12

806.486 индивидуално застрояване

957

1761,00

2.
Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на
публичен търг с тайно наддаване, общински недвижими имоти
представляващи:

№ Поземле
по н имот
ред
№

Начин на трайно
ползване
/НТП/

Пло
щ на
имот
а

граници на имота

В
кв.м
1

801.153 индивидуално
застрояване

600 801.524-улица, 801.154-двор,
801.512-улица и 801.152-двор

2

801.277 индивидуално
застрояване

600 801.523-улица, 801.661-двор,
801.278-двор и 801.513-улица

3

801.280 индивидуално
застрояване

475 801.523-улица, 801.662-двор,
801.664-двор, 801.281-двор и
801.284-двор

4

801.296 индивидуално
застрояване

521 801.514-улица, землищна
граница, 801.302-двор,
801.303-двор и 801.295-двор

5

801.403 индивидуално
застрояване

916 801.513-улица, 801.404-двор,
801.513-улица и 801.402-двор

6

801.410 индивидуално
застрояване

784 801.409-двор, 801.513-двор,
801.411-двор и 0.1-двор

7

802.505 индивидуално
застрояване

933 802.531-улица, 802.55-двор,
0.547-двор и 74.5-двор

8

802.611 индивидуално
застрояване

730 802.26-двор, 802.25-нива,
802.24-двор, 802.610-двор и

802-665-улица
9

806.482 индивидуално
застрояване

957 0.250-улица, 806.483-двор,
0.253-улица и 806.481-двор

10

806.484 индивидуално
застрояване

927 0.250-двор, 806.485-двор,
0.253-двор и 806.483-двор

11

806.485 индивидуално
застрояване

990 0.250-улица, 806.486-двор,
0.253-улица и 806.484-двор

12

806.486 индивидуално
застрояване

957 0.250-улица, 806.487-двор,
0.253-улица и 806.485-двор

3.
Определя начална тръжна цена на продаваните
както следва:

№ Поземле
по н имот
ред
№

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ на
имота

имоти

цена на имота в
лева

В кв.м

1

801.153 индивидуално застрояване

600

1062,00

2

801.277 индивидуално застрояване

600

1062,00

3

801.280 индивидуално застрояване

475

841,00

4

801.296 индивидуално застрояване

521

922,00

5

801.403 индивидуално застрояване

916

1624,00

6

801.410 индивидуално застрояване

784

1388,00

7

802.505 индивидуално застрояване

933

1652,00

8

802.611 индивидуално застрояване

730

1293,00

9

806.482 индивидуално застрояване

957

1761,00

10

806.484 индивидуално застрояване

927

1706,00

11

806.485 индивидуално застрояване

990

1822,00

12

806.486 индивидуално застрояване

957

1761,00

4. Определя депозит за участие в търга: По 500,00 /петстотин/ лева
за всеки отделен имот.
5. Делигира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имотите.
6. Определя следните договорни условия:
6.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
6.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

МОТИВИ: В община Брезово са постъпили искания за закупуване
на имотите. 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 – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 294
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно: Подпомагане жители на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– за кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№411/20.11.2017г.,
направено 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:
Катя Стоилова Йорданова, ЕГН ******** със сумата от 50
/петдесет/ лева;
Николина Василева Вандова, ЕГН ******** със сумата от 100
/сто/ лева;
Елка Александрова Цветанска, ЕГН ******** със сумата от
100 /сто/ лева;
Иванка Иванова Добрева, ЕГН ******** със сумата от 300
/триста/ лева.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 295
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2017 г.
Относно: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– за кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№411/20.11.2017г.,
направено 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:
-

Манол Петров Манолов, ЕГН ******** със сумата от 100 /сто/

лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 6
- „ПРОТИВ“ – 3
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2

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

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

