ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 327
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.
ОТНОСНО: Информация за състоянието на микроязовирите – общинска

собственост по отношение тяхната безопасност. Проблеми при
стопанисването и управлението им.

Общинският съвет след като изслуша информацията 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 –
Брезово:
1. Приема информацията за състоянието на микроязовирите –
общинска собственост по отношение тяхната безопасност за сведение.
2. Препоръчва на Общинска администрация да излезе с предложение
за управление на язовирите.

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
№ 328
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.
ОТНОСНО: Информация за общинските гори – състояние, стопанисване,

опазване и експлоатация.
Общинският съвет след като изслуша информацията 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 –
Брезово приема информацията за общинските гори – състояние,
стопанисване, опазване и експлоатация за сведение.

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
№ 329
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.
ОТНОСНО: Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и

проблемите по БД на територията на община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша информацията 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 информацията за състоянието на общинската пътна мрежа
и проблемите по БД на територията на община Брезово за сведение.

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
№ 330
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.

ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 324 от ОбС, взето с протокол № 23 от
29.03.2013 г.

Общинският съвет след като
изслуша предложението на
председателя на ОбС, 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 след като преразгледа свое решение № 324, взето с
протокол № 23 от 29.03.2013 г.,
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, ЕИК 175880051, самостоятелно юридическо лице – местно поделение
на Българската Православна църква - Българска патриаршия и на
Пловдивска митрополия, в чиято епархия е включена, представлявано от
протоерей Валентин Стойчев 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.

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
№ 331
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична общинска
собственост – улично пространство.

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.18, ал.1 и 6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 3/три/
години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, част от имот
публична общинска собственост, находящ се на територията на гр.Брезово,
представляващ открита търговска площ определена съгласно одобрена с
решение 233/25.10.2012 г. на Общински съвет гр.Брезово схема за открита
търговска площ към магазин в УПИ І-магазин, кв.14 от плана на гр.Брезово
с площ 77 кв.м.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 38,50 /тридесет и осем
лева и петдесет стотинки/ лева без включен ДДС , месечен наем за 77 кв.м.
3. Определя депозит за участие в размер на 20,00 /двадесет/ лева.
4. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на публичен търг с тайно наддаване 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
№ 332
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя 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, във връзка с чл.25, ал.9 от
ЗСПЗЗ и чл.45»и» ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общинскят съвет гр.Брезово:
1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно
ползване на недвижим имот - публична общинска собственост,
представляващ поземлен имот №000387, НТП:пасище,мера с площ 4,629
дк , местност «Умата», Х категория, при граници и съседи:имоти
№000365-полски път-ОПФ-Зелениково-необр.земя, №000362-дере-ОПФЗелениково-необр.земя и №702005-индустр.култура-Тотю Недялков
Еневски 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 „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
№ 333
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот публична
общинска собственост в 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, 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 поземлен имот №000773
от КВС на с.Стрелци, НТП:друга селскостопанска територия с площ
20,059 дка, местност „ДРУМА”, ІІІ категория, при граници и съседи:
имот 000776-пасище,мера-община Брезово, имот №000559-път ІІІ
клас-държавно, имот №000538-канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя, имот
№000558-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя и други, 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
№ 334
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в 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, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран
експерт на УПИ №ХХІІ /двадесет и втори/-666 /шестстотин шестдесет
и шест/ , кв.52 /петдесет и втори/ от плана на с.Розовец, одобрен със
заповед №30/30.08.1990 год. на кмета на общината с площ 230 /двеста и
тридесет/ кв.м,ВЕДНО с построените в него едноетажна полумасивна
сграда със сутерен на част от сградата със застроена площ на етажа 40
/четиридесет/ кв.м и площ на сутерена 12 /дванадесет/ кв.м, при граници :
УПИ №ХVІІІ-665, УПИ №Х-660, УПИ № ХVІІ-667, улица в размер на
4731,00 /четири хиляди седемстотин тридесет и един/ лева без включен
ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване общински недвижим имот представляващ: УПИ
№ХХІІ /двадесет и втори/-666 /шестстотин шестдесет и шест/ , кв.52
/петдесет и втори/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед
№30/30.08.1990 год. на кмета на общината с площ 230 /двеста и
тридесет/ кв.м,ВЕДНО с построените в него едноетажна полумасивна
сграда със сутерен на част от сградата със застроена площ на етажа 40
/четиридесет/ кв.м и площ на сутерена 12 /дванадесет/ кв.м, при граници :
УПИ №ХVІІІ-665, УПИ №Х-660, УПИ № ХVІІ-667, улица.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 4800,00 /четири
хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС за целия имот.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 1000,00 /хиляда/
лева.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажба на имота.

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.

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
№ 335
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя 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.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, общински недвижим имот представляващ:
поземлен имот №190013 /едно,девет,нула,нула, едно,три/ от КВС на
с.Зелениково , НТП:нива с площ 0,901 /деветстотин и един кв.м/ дка,
ІV /четвърта/ категория, местност „СКЕЛЯТА ЦОНЕВА НИВА”, при
граници и съседи: поземлени имоти 190019-нива-ЕТ”Павлин Бъчваров”,
№190016-нива-Райка Георгиева Коева и 000102-напоителен каналдържавна собственост-Зелениково.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер
на 405,00 /четиристотин и пет/лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга :100,00 /сто/ 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 касирания 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.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 336
Взето с протокол № 24 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2013 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. Вела Атанасова от с.Борец със сумата 50 /петдесет/ лв.
2. Анета Чавдарова от гр. Брезово със сумата – 50 /петдесет/ лв.
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