ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 352
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет

през полугодие на 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.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, т.7 от Правилника
за организацията и дейността му с ОбА, Общинският съвет гр.Брезово
приема Програма за работа на Общинския съвет гр.Брезово през второто
полугодие на 2013г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 353
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имотите – общинска собственост.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС, чл.17, ал.1 и 2,
чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76, чл.75-79 от АПК, Общинският съвет гр.Брезово:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните
/начални/ цени за отдаване под наем на имотите - общинска собственост приета с
Решение №246 от 30.11.2012 год. на Общински съвет – Брезово, както следва:
§1. В раздел ІІ. ТАРИФА за определяне на минимални наемни цени в лева на 1 кв.м
за месец при отдаване под наем на обектите общинска собственост по видове се правят
следните изменения:
1. Приема нова редакция на точка 14 както следва:
14

14а.1

Прилежащ терен към сграда с площ на терена до 150 кв.м,
използван за търговска, производствена и складова дейност
За гр. Брезово
За населени места от 400 до 1000 души
За населени места до 400 души
Прилежащ терен към сграда с площ на терена над 150 кв.м,
използван за търговска, производствена и складова дейност
За гр.Брезово

14а.2

За всички останали населени места

14б

Празно дворно място, използавано за търговска,
производствена и складова дейност
За гр.Брезово
За всички останали населени места

14.1
14.2
14.3
14а

14б.1
14б.2

Цена в лева
0,40
0,30
0,10

Сумата по т.14.1+0,20
лв. на кв.м за площта
над 150 кв.м
Сумата по т.14.2
/14.3+0,10 лв. на кв.м
за площта над 150
кв.м

0,20
0,10

ЗАБЕЛЕЖКА: За целите на тази наредба
незастроеното дворно място около сградите.

под „прилежещ терен” се разбира

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за базисните /начални/ цени
за отдаване под наем на имотите - общинска собственост приета с Решение №246 от
30.11.2012 год. на Общински съвет – Брезово, влиза в сила от 01.07.2013 год.
ІІ . Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 354
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти –
частна общинска собственост, намиращи се в землището на с.Стрелци.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл. 69, т.4 от
НРПУРОИ, във връзка с §4 и 6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10
/десет/ години върху недвижими имоти-частна общинска собственост, представляващи
:
 Поземлен имот №026017 /нула,две,шест,нула,едно,седем/ от КВС на с.Стрелци,
НТП: нива с площ 4,418 /четири декара четиристотин и осемнадесет кв.м/ дка,
местност „КОНАРСКИ ПЪТ”, VІ /шеста/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №026030-нива-Нейка Стайкова Филчева, №025026полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, №026029-полски път-ОПФ-Стрелцинеобр.земя и №026018-нива-Петя Георгиева Петкова-АЧОС № 3151/11.11.2011
год.
 Поземлен имот №029001 /нула,две,девет,нула,нула,едно/ от КВС на с.Стрелци,
НТП: нива с площ 4,105 /четири декара сто и пет кв.м/ дка, местност
„ПОЖАРА”, VІ /шеста/ И ІІІ/трета/ категория, при граници и съседи:поземлени
имоти:№029003-нива-„ВЕНЖОР АГРО”ООД, №029050-полски път-ОПФСтрелци-необр.земя, №029049-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, №017028нива-Катя Борисова Витковска и други- АЧОС №3152/11.11.2011 год.
 Поземлен имот №034069 /нула,три,четири,нула,шест,девет/ от КВС на
с.Стрелци, НТП: нива с площ 6,187 /шест декара сто осемдесет и седем кв.м/
дка, местност „АШЛАМИТЕ”, V /пета/ и ІІІ /трета/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти: 034070-нива-Никола Георгиев Николов, №000331полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, №034068-нива-н-ци Ангел Стоянов
Вълев, №034079-нива-н-ци Вълю Илиев Танев/Пенишев/ и други-АЧОС
№3187/14.11.2011 год.















Поземлен имот №034104 /нула,три,четири,едно,нула,четири/ от КВС на
с.Стрелци, НТП: нива с площ 3,682 /три декара шестстотин осемдесет и два кв.м
кв.м/ дка, местност „АШЛАМИТЕ”, ІІІ /трета/ и V /пета/ категория, при граници
и съседи:поземлени имоти:034019-нива-Йордан Иванов Колев, №000331ПОЛСКИ ПЪТ-опф-Стрелци-необр.земя, №034045-нива-Слав Вълков Минчев,
№034044-нива-Иван Вълков Минчев и др.-АЧОС №3188/14.11.2011 год.
Поземлен имот №035005 /нула,три,пет,нула,нула,пет/ от КВС на с.Стрелци,
НТП: нива с площ 3,641 /три декара шестстотин четиридесет и един кв.м/ дка,
местност „АШЛАМИТЕ”, V /пета/ категория, при граници и съседи:поземлени
имоти:№035059-нива-Генка Нанева Петрова, №035006-нива-Стойка Раева
Вълкова, №035004-нива-„ГРАНД АГРО” ООД и №035078-полски път-ОПФСтрелци-необр.земя-АЧОС №3189/14.11.2011 год.
Поземлен имот №047017 /нула,четири,седем,нула,едно,седем/ от КВС на
с.Стрелци, НТП: нива с площ 4,550 /четири декара петстотин и петдесет кв.м/
дка, местност „ТОЗЛА КАЯ”, ІІІ /трета/ и V /пета/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти:047018-нива-Стоян Пеев Минчев, №047001-нива-н-ци
Никола Христев Николов, №047002-нива-Неделя Велева Неделева, №047003нива-н-ци Господин Денков Стоеви др.-АЧОС №3176/14.11.2011 год.
Поземлен имот №047037 /нула,четири,седем,нула,три,седем/ от КВС на
с.Стрелци, НТП: нива с площ 6,941 /шест декара деветстотин четиридесет и
един кв.м/ дка, местност „ТОЗЛА КАЯ”, ІХ /девета/, ІІІ /трета/ и V /пета/
категория, при граници и съседи:поземлени имоти:№047023-нива-н-ци Краю
Петров Герджиков, №047025-нива-Стайко Христов Стайков, №047024-нива„МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ”ЕООД и №047097-полски път-ОПФ-Стрелцинеобр.земя-АЧОС №3177/14.11.2011 год.
Поземлен имот №047047 /нула,четири,седем,нула,четири,седем/ от КВС на
с.Стрелци, НТП: нива с площ 5,315 /пет декара триста и петнадесет кв.м/ дка,
местност „ТОЗЛА КАЯ”, V /пета/ категория, при граници и съседи:поземлени
имоти:№047048-нива-Марин Георгиев Кокеров, №047075-нива-Атанас Видев
Георгиев, №047076-нива-Недялко Серафимов Генчев,№047046-нива-н-ци Недю
Иванов Недев и други-АЧОС №3178/14.11.2011 год.
Поземлен имот №048050 /нула,четири,осем,нула,пет,нула/ от КВС на с.Стрелци,
НТП: нива с площ 4,923 /четири декара деветстотин двадесет и три кв.м/ дка,
местност „ГОЛЯМ КИЛНИК”,ІІІ /трета/ и ІV /четвърта/ категория, при граници
и съседи:поземлени имоти: №048105-нива-Ахмед Юмер Солак, №048070-ниван-ци на Петко Манов Пейков, №048069-нива-„МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ”ЕООД,
№048051-нива-н-ци Иван Минчев Биримов и др.-АЧОС №3179/14.11.2011 год.
Поземлен имот №048085 /нула,четири,осем,нула,,осем,пет/ от КВС на
с.Стрелци, НТП: нива с площ 5,916 /пет декара деветстотин и шестнадесет кв.м/
дка, местност „ГОЛЯМ КИЛНИК”, ІV /четвърта/ категория и V /пета/ категория,
при граници и съседи:поземлени имоти: №048086-нива-н-ци на Никола Христев
Николов, №048100-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, №048084-нива„АГРОТРЕЙД-НГ”ЕООД и №000657-блато-ОПФ-Стрелци-необр.земя- АЧОС
№3182/14.11.2011 год. на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”НАУКА-1904 г.с.Стрелци”, ЕИК 000457789,седалище и адрес на управление с.Стрелци,
общ.Брезово,обл.Пловдив, представлявано от МАРИЯ СТОЙКОВА ИВАНОВА
в качеството и на Председател на Настоятелството.

2.Делегира 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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 355
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя 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.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 110 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под аренда за срок от 10 /десет/ години,
след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, общинска земеделска земя
представляваща: поземлен имот №000374 /нула, нула, нула, три,седем, четири/,
НТП:нива с площ 2,033 дка , местност «БЕГЛИШКИ ХАРМАНИ», ІІІ категория, при
граници и съседи: поземлени имоти 000371-полски път-ОПФ-необработваема земя,
000367-полски път-ОПФ-необработваема земя, 055008-нива-Стою Димитров Колев,
055007-нива-н-ци на Петър Стойков М.Колев и други, АЧОС 3483/15.08.2012 год.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга: 20,00 /двадесет/
лева на декар за една стопанска година.
3. Определя депозит за участие в търга: 20,00 /двадесет/ лева.
4. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търга и всички необходими
процедури по определяне на арендатора и подписване на договор за аренда .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 356
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя 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.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
№000613, НТП:пасище,мера с площ 16,115 /шестнадесет декара сто и петнадесет
кв.м/ дка , местност «ТАШЛЪКА», VІІІ /осма/ категория, при граници и
съседи:имоти №000902-овцеферма-ОПФ-необр.земя, №000605-полски път-ОПФнеобр.земя, №000672-полски път-ОПФ-необр.земя, №000671-канал-ОПФ-необр.земя
и други от НТП:пасище,мера в НТП: 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 – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 357
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
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.94, ал.5 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде намалена с 20% началната тръжна цена на
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.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 358
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот –
публична общинска собственост в 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.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 5 /пет/ години, след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване, част от имот - публична общинска
собственост, находящ се на територията на с.Борец, която част е с площ 35 /тридесет и
пет/ кв.м, определена е съгласно схема за разполагане на преместваемо съоръжение,
одобрена с решение №52/28.02.2008 год. на Общински съвет гр.Брезово и попада в
УПИ /урегулиран поземлен имот/ №ХV /петнадесети/-“Културен дом,клуб на
пенсионера,зеленина и стопански дейности”, кв.17 /седемнадесети/ от плана на с.
Борец, общ.Брезово, обл.Пловдив при граници на целия имот: улица, УПИ № ХІІІ-144
“АПК, поща , УПИ №ХІІ-Зеленина, улица, УПИ №VІІІ-Кметство , УПИ № VІ-237 и
УПИ № VІІ-238.
2. Теренът да се използва за разполагане на преместваемо съоръжение с цел
устройване на търговски обект-кафе-аператив.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 21,00 /двадесет и един/ лева без
включен ДДС , месечен наем за 35 кв.м.
4. Определя депозит за участие в размер на 20,00 /двадесет/ лева.
5. 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 – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 359
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за опрощаване задължения към
държавата.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово:
1. Изразява положително становище по молбата на Ася Тодорова
Тасева от с.Дрангово, за опрощаване на дължимо държавно вземане към
ДФ „Земеделие” като наследничка на Стойчо Неделчев Тасев от
с.Дрангово, ул.”9-та” № 2.
2. Изразява положително становище по молбата на Деляна Стойчева
Тасева от с.Дрангово, за опрощаване на дължимо държавно вземане към
ДФ „Земеделие” като наследничка на Стойчо Неделчев Тасев от
с.Дрангово, ул.”9-та” № 2.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 360
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Промяна на улична регулация и промяна в характера на
собствеността от публична общинска в частна общинска в 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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1 и ал.2, т.9 от
Закона за устройство на територията и чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да се промени уличната регулация на улица с о.т.94-101
засягаща западната граница на УПИ Х-277, кв.22 от действащия план на с.Златосел,
одобрен със заповед № 02/03.02.1995 год., като към УПИ Х-277, кв.22 се предадат
около 300 /триста/ кв.м така както е показано на скица – предложение, неразделна част
от решението.
ІІ. Обявява за частна общинска собственост частта от улица с о.т. 94-101, която
се предава към УПИ Х-277, кв.22 от действащия план на с.Златосел, одобрен със
заповед №02/03.02.1995 год., съгласно скица-предложение.
ІІІ. Задължава кмета на общината да допусне и възложи изработването на
подробен устройствен план, изработването и процедирането, на който да бъде за сметка
на Пейчо Петров Петров и Христина Пейчева Петрова .

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 361
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижими имоти публична
общинска собственост – пасище, мера в землището на с.Чоба и
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 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
недвижими имоти – публична общинска собственост представляващи:
Поземлен имот №092040 /нула,девет,две,нула,четири,нула/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 1,783 /един декар седемстотин осемдесет и три
кв.м/ дка, местност „АТАНАСОВ ГЕРАН”, ІV /четвърта/ категория, при граници и
съседи:имоти 092041-полски път-ОПФ-необр.земя и 000612-полски път-ОПФнеобр.земя.
Поземлен имот №000640 /нула,нула,нула,шест,четири,нула/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 24,883 /двадесет и четири декара осемстотин
осемдесет и три кв.м/ дка, местност „АТАНАСОВ ГЕРАН”, ІV /четвърта/ категория,
при граници и съседи:землищна граница,имоти 000926-полски път-ОПФ-необр.земя,
092018-нива-църковно настоятелство Брезово, 092017-нива-н-ци на Стоян Димитров
Пулевски и други.
Поземлен имот №000028 /нула,нула,нула,нула,две,осем/ от КВС на с.Чоба,
НТП:пасище,мера с площ 21,947 /двадесет и един декара деветстотин четиридесет и
седем кв.м/ дка, местност „КУШОВИЦА МОГИЛАТА”, VІІ /седма/ категория, при
граници и съседи:имоти 000031-полски път-ОПФ-Чоба-необр.земя, 000152-полски
път-ОПФ-Чоба-необр.земя и 000070-дере-ОПФ-Чоба-необр.земя.
Поземлен имот №000023 /нула,нула,нула,нула,две,три/ от КВС на с.Чоба,
НТП:пасище,мера с площ 3,497 /три декара четиристотин деветдесет и седем кв.м/
дка, местност „ШУМАТА ЛОЗАРМОГИЛА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и

съседи:имоти 000070-дер-ОПФ-Чоба-необр.земя и 000022-широколистна гора-ОПФЧоба-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);
 Лица, които са поели задължение да поддържат имотите в добро земеделско и
екологично състояние с постоянен или настоящ адрес на територията на гр.Брезово или
с.Чоба.
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.
3. Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева за всеки отделен
имот.
4. 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 – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 362
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот
публична общинска собственост 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.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот №000387,
НТП:храсти с площ 4,629 дка , местност «Умата», Х категория, при
граници и съседи:имоти №000365-полски път-ОПФ-Зелениковонеобр.земя, №000362-дере-ОПФ-Зелениково-необр.земя и №702005индустр.култура-Тотю
Недялков
Еневски,
поради
отпаднала
необходимост имота да бъде публична общинска собственост.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 363
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Преотреждане на общински недвижим имот 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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1
и ал.2 т.11 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет
гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде преотреден УПИ ХVІІ / седемнадесети/ -1994
/хиляда деветстотин деветдесет и четири/, кв.106 /сто и шести/ от
плана на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на
общината с площ 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м , при граници :
УПИ ХVІІІ-1994, УПИ Х-2000, УПИ ХІV-1997, ХVІ-1995 и улица от УПИ №
ХVІІ /седемнадесети/-1994 /хиляда деветстотин деветдесет и четири/
в УПИ ХVІІ /седемнадесети/-1994 /хиляда деветстотин деветдесет и
четири/ за социално жилище.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 364
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
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 представляващ
асфалтова площадка за съхранение на селскостопанска продукция с площ 2825 кв.м,
изградена върху държавна земя представляваща урегулиран поземлен имот /УПИ/ 629обществено обслужване, производствени и складови дейности в масив 20 от плана на
стопански двор №1 на с.Златосел с площ на целия парцел 2825 кв.м., при граници на
целия парцел: имот 000643-ведомствен път- „АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД,
имот 000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя,
имот 020007-нива„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД и УПИ 626-627-628-обществено обслужване,
производствени и складови дейности-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 365
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на селскостопански обект – асфалтова площадка в
Стопански двор 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. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт на
селскостопански обект представляващ асфалтова площадка за съхранение на
селскостопанска продукция с площ 2825 кв.м, изградена върху държавна земя
представляваща урегулиран поземлен имот /УПИ/ 629-обществено обслужване,
производствени и складови дейности в масив 20 от плана на стопански двор №1 на
с.Златосел с площ на целия парцел 2825 кв.м., при граници на целия парцел: имот
000643-ведомствен път- „АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД, имот 000355-път ІV
клас-ОПФ-Златосел-необр.земя,
имот
020007-нива-„АГРОКОМПЛЕКС
ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД и УПИ 626-627-628-обществено обслужване, производствени и
складови дейности-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД в размер на 18 544,00
/осемнадесет хиляди петстотин четиридесет и четири/ лева без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване селскостопански обект - частна общинска собственост представляващ:
асфалтова площадка за съхранение на селскостопанска продукция с площ 2825 кв.м,
изградена върху държавна земя представляваща урегулиран поземлен имот /УПИ/ 629обществено обслужване, производствени и складови дейности в масив 20 от плана на
стопански двор №1 на с.Златосел с площ на целия парцел 2825 кв.м., при граници на
целия парцел: имот 000643-ведомствен път- „АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД,
имот 000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя,
имот 020007-нива„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД и УПИ 626-627-628-обществено обслужване,
производствени и складови дейности-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД.
3. Определя начална тръжна цена на продаваният обект в размер на
18 544,00 /осемнадесет хиляди петстотин четиридесет и четири/ лева без включен
ДДС.
4. Определя депозит за участие в търга : 3 000,00 /три хилади/ лева.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на обекта.
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 – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 366
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в УПИ VІІ-480 „за соц.жилище”, кв.44 от
действащия план на с.Борец 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. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
15.04.2013 год. на правото на строеж за изграждане на жилищна сграда на 100 кв.м
разгъната застроена площ /РЗП/ в УПИ VІІ /седми/-480 /четиристотин и осемдесети/ ”За
социално жилище”, кв.44 /четиридесет и четвърти/ от плана на с.Борец с площ на имота
460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м , при граници задънена улица, УПИ №V-480 „За
социално жилище”, УПИ №VІ-480 „За социално жилище” и улица в размер на 805,00
/осемстотин и пет/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за построяване на
жилищна сграда в УПИ VІІ /седми/-480 /четиристотин и осемдесети/ ”За социално
жилище”, кв.44 /четиридесет и четвърти/ от плана на с.Борец с площ на имота 460
/четиристотин и шестдесет/ кв.м , при граници задънена улица, УПИ №V-480 „За
социално жилище”, УПИ №VІ-480 „За социално жилище” и улица на ЛАЛИ
КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ, с постоянен адрес с.Борец, общ.Брезово, ул.”15-та” №5.
2. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 230,00 /двеста и
тридесет/ 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 – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 367
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване към сграда, построена върху имот,
честна общинска собственост – УПИ І-494, кв.60 от действащия план на с.Пъдарско.

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.38 ал.2 и ал.4 от Закона
за общинската собственост, във връзка с чл.63, ал.2 и 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Приема експертна оценка от 09.06.2013 г. на лицензиран оценител
инж.Недялка Коева, съгласно която пазарната стойност за правото на пристрояване към
масивна едноетажна сграда, построена в общински урегулиран поземлен имот УПИ І494, кв.60 от действащия план на с.Пъдарско, възлиза на 21,00 /двадесет и един/ лева
за 15 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
2. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване към масивна едноетажна
сграда, построена в общински УПИ І-494, кв.60, от плана на с.Пъдарско (актуван с
АЧОС №810/03.12.2003 г.) и възлага на Кмета на Община - Брезово, да проведе
процедура за учредяване право на пристрояване към сградата, в полза на собственика и
- Тодор Стефанов Иванов при цена на правото на пристрояване в размер на 21,00
/двадесет и един/ лева за 15 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
3. Дава съгласие масивната едноетажна сграда описана в т.2 да бъде построена
на регулационната граница с УПИ ХІІІ-495, кв.60 от действащия план на с.Пъдарско.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 368
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител 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 подпомогнат Георги
Алонцов Нендов от с.Чоба със сумата 150.00 /сто и петдесет/ лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 369
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план-ПУП-Парцеларен план за изграждане на водопровод до УПИ VІІпроизводствени и складови дейности в поземлен имот № 62966.140.037, местност
„Юртя”, от бивш стопански двор/извън регулация/ по КВС на с.Розовец, община
Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.1 ; чл.109; чл.124а, ал.1; чл.124б
ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2; чл.134, ал.2, т.6 , 135 ал.2 от ЗУТ, Заявление вх.№: 94-00680/09.04.2013 год. и Решение №4, взето с Протокол №10/05.06.2013 г. на Общински експертен
съвет по устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен Устройствен
План- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за изграждане на водопровод до УПИ VІІ-производствени и
складови дейности в поземлен имот №62966.140.037, местност „Юртя”, от бивш стопаски двор
/извън регулация/ по КВС на с.Розовец, община Брезово.
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПП по т.1 съгласно скицатапредложение за изменение.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 370
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП за трасе
осигуряващо транспортен достъп чрез път с трайна настилка в землище 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.11 от ЗМСМА във връзка с чл.29, ал.1 и 3 от Закона
за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и предвид изложеното
в докладната записка, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава предварително съгласие на „БУЛГАРПЛЮМ” АД, седалище и адрес на
управление: гр.Брезово, ул.”Марин Домузчийски” №2, представлявано от МИЛЕН
ГАНЗУРОВ в качеството му на представител на дружеството за промяна
предпазначението на част от общински недвижим имот представляващ №012001,
НТП:полски път, местност „СЕЛСКОТО” с площ на целия имот 9,545 дка, при
граници и съседи на имота: имоти №012141-местен път-„БУЛГАРПЛЮМ”АД,
012057-нива-„ГРАНД АГРО” ООД, 012083-нива-Мария Стоянова Филчева, 012099нива-Неделя Стоянова Христова и други, с цел изграждане на забавителна лента за
осигуряване на транспортен достъп до урегулиран поземлен имот /УПИ/ 012056производствени дейности/предприятие за преработка на пера и площадка за компост в
землището на гр.Брезово, местност „СЕЛОТО”.
Определя срок на валидност на предварителното съгласие: до утвърждаване на
площадка /трасе/.
2. Изразява предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права
на „БУЛГАРПЛЮМ” АД, седалище и адрес на управление: гр.Брезово, ул.”Марин
Домузчийски” №2, представлявано от МИЛЕН ГАНЗУРОВ в качеството му на
представител на дружеството върху описания в т.1 общински имот, след влизане в сила
на ПУП.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 371
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител 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 подпомогнат Димитър
Петков Манолов от с.Борец със сумата 150.00 /сто и петдесет/ лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 372
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за ползване на /тополова/ дървесина в землищата на
с.Дрангово и с.Върбен по такси на корен и продажба от склад.

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.51, ал.1 и ал.2 от НРПУСОИ,
Общинският съвет:
І. Дава съгласие да се проведе публичен търг за продажба на
маркирана дървесина от имоти общинска собственост по обекти и
сортимент, както следва:
№ №
имота

1.
2.

на Вид

000195
с.Дрангово
Речно
корито
с.Върбен
Всичко:

Площ

Мочурище
Вътр.
река

дка

Едра
строителна
пл.куб.м

Средна
строителна
пл.куб.м

Дребна Дърва
Вид
на
строиза огрев дървесина
телна
пл.куб.м пл.куб.м

17.663

46

2

2

62

1

108

3

2

6

топола

11

Пир.топола

17

ІІ. Определя условия за публичен търг, както следва:
1. Вид на търга – публичен с тайно наддаване.
2.
Продажбата на дървесината от различните имоти да се счита
като един обект.
3.
Начални цени по сортименти, формирани съгласно пазарни
цени са, както следва:
Едра строителна
дървесина
50.00лв. за пл.куб.м
без ДДС

Средна строителна
дървесина
40.00лв. за пл.куб.м
без ДДС

Дребна строителна
дървесина
20.00лв. за пл.куб.м
без ДДС

Дърва за огрев
20.00лв. за пл.куб.м
без ДДС

4. Начална цена на обекта – 5900.00 лева без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 200.00 лева без ДДС.
6.
Гаранция за изпълнението на договора за продажба на
добитата дървесина в размер на 10% от достигната на търга цена без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на община Брезово да извърши всички действия
за правилното и законосъобразно изпълнение на решешението.
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 373
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.06.2013г.
ОТНОСНО: Вземане решение за ползване на платен отпуск от кмета на общината.

Общинският съвет след като
изслуша предложението от
председателя на ОбС по заявление № 94 на кмета на общината, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 94, ал.7 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация, Общинският съвет дава съгласие кмета на
общината инж. Радньо Манолов да ползва платен годишен отпуск в размер
на 15 дни, считано от 01.07.2013 г. до 19.07.2013 г. включително.
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