ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 374
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на община

Брезово към 30.06.2013г.
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.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона за
общинските бюджети, Общинският съвет гр.Брезово приема информация
за текущото изпълнение на бюджета на община Брезово за първото
шестмесечие на 2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 375
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на актовете на ОбС за периода 01.01.2013г.

до 30.06.2013г.
Общинският съвет след като изслуша отчета от кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово приема Отчет за изпълнение на актовете на
общински съвет за периода 01.01.2013г. до 30.06.2013г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 376
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Вземане решение за извършване на вътрешни компенсирани промени в
капиталовите разходи за 2013 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общински съвет гр.Брезово
допълва списъка на капиталовите разходи за 2013 година и приема вътрешни
компенсирани промени в рамките на определените капиталови разходи, между
разходните параграфи , функциите, групите и дейностите, както и между отделните
обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, както следва:

АКТУАЛИЗАЦИЯ
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
ПРЕЗ 2013 год.

ОБЕКТ

Ремонт улична мрежа в с.Бабек
Ремонт улична мрежа в с.Зелениково
Ремонт улична мрежа в гр.Брезово
Ремонт улична мрежа в с.Чоба
Ремонт улична мрежа в с.Борец
Ремонт улична мрежа в с.Пъдарско
Ремонт улична мрежа в с.Тюркмен
Ремонт улична мрежа в с.Розовец
Ремонт улична мрежа в с.Свежен
Ремонт улична мрежа в с.Отец Кирилово
Ремонт улична мрежа в с.Дрангово
Ремонт улична мрежа в с.Златосел
Ремонт улична мрежа в с.Върбен

ПЛАН
2013 г.
5 000
5 000
8 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
3 000
4 000
4 000
4 000
3 000

Актуализиран
план
2013 г.
5 000
4 146
8 889
7 000
5 000
5 000
5 000
5 000
3 000
4 000
6 000
5 000
4 000

Ремонт улична мрежа в с.Сърнегор
Ремонт улична мрежа в с.Стрелци
Ремонт улична мрежа в с.Чехларе

3 000
3 000
2 000

3 000
3 000
3 000

14 000

7 200

Детска площадка в гр.Брезово
Детска площадка в с.Чоба
Детска площадка в с.Зелениково
Детска площадка в с.Свежен
Детска площадка в с.Отец Кирилово
Детска площадка в с.Дрангово
Детска площадка в с.Пъдарско
Детска площадка в с.Стрелци

5 000
3 000
3 000
2 000
3 000
3 000
3 000
3 000

4 084
2 433
2 433
1 506
2 433
2 433
2 433
2 433

Ремонт детска градина в с.Стрелци
Ремонт кметство в с.Отец Кирилово
Ремонт Читалище в с.Тюркмен
Ремонт Читалище в с.Борец

2 000
4 000
2 000
5 000

1 910
5 869
2 000
5 898

13 700

15 600

Доставка на химични тоалетни за гробищните
паркове в Община Брезово

Доставка автовишка за ремонт улично
осветление в Община Брезово

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - ОБЕКТИ
ПЪТНА МРЕЖА
Ремонт общински път PVD2041 Зелениково-Чехларе
от км 0+000 до км11+000
Ремонт общински път PVD1230 -Отец КириловоДрангово-Златосел от км 5+300 до км 20+800
Ремонт общински път PVD1231 Пъдарско-СтрелциСърнегор от км 8+500 до км 23+800
Ремонт общински път PVD2055 Пъдарско-Борец от
км 10+500 до км 15+400
Ремонт общински път PVD1232 Борец-Върбен от км
3+500 до км 15+300
Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен от
км 0+000 до км 17+000
Ремонт общински път PVD3235 Болярино-Чоба от
км 8+200 до км 13+900
Ремонт на реп.път ІІ-56 Павел баня – Раковски –
Пловдив от км 60+620 до км 62+258
Ремонт на реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от
км.27+792 до км. 30+000
Ремонт на реп.път ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово от
км.21+607 до км.22+631

134 700

134 700

24 600

14 600

36 000

26 000

30 000

20 000

12 000

12 000

28 000

28 000

40 000

32 623

13 000

13 000

0

7 138

0

27 634

0

2 605

183 600

183 600

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ- ПЪТНА
МРЕЖА
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2013 г.
/от целева субсидия/
БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС
Допълнително водоснабдяване на с.Свежен – ІІ-ри
етап

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2013 г.
/от целева субсидия и безлихвен заем от
ПУДООС/

318 300

318 300

0

35 538

318 300

353 838

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 377
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 360, взето с протокол 26 от заседание на
Общински съвет, проведено на 27.06.2013г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината, 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 №360, взето с пр.№26 от заседание на Общински
съвет гр.Брезово, проведено на 27.06.2013 г. за промяна на улична 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. касаещо т.2, от решението, и го
изменя както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2,
т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.15, ал.2 от ЗУТ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. 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.
2. 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 378
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 357, взето с протокол 26 от заседание на
Общински съвет, проведено на 27.06.2013г. за продажба на селскостопански обект в
с.Златосел.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината, 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 №357, взето с пр.№26 от заседание на Общински
съвет гр.Брезово , проведено на 27.06.2013 год. РЕШИ:
Отменя свое решение №357, взето с протокол №26 от заседание на Общински
съвет гр.Брезово, проведено на 27.06.2013 год. за намяване с 20% на 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 379
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на селскостопански обект – силажна яма в

землището на с.Златосел.
Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 от 21.07.2013 г. 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 горагори предоставени на ТКЗС и №020007-нива-„АГРОКОМПЛЕКС
ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД в размер на 10 682,00 /десет хиляди шестстотин
осемдесет и два/ лева без включен ДДС.
2. 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 горагори предоставени на ТКЗС и №020007-нива-„АГРОКОМПЛЕКС
ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД.
3. Определя начална тръжна цена на продаваният обект в размер
на 10 682,00 /десет хиляди шестстотин осемдесет и два/ 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 380
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Частично изменение на ЗРП на с.Розовец.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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.134, ал.1,
т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се изготви подробен устройствен план /ПУП/план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв.34 от действащия план
на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 год. на кмета на община
Брезово като от УПИ І-държ и ІІ-държ се обособи един нов УПИ Іжилищно застрояване съгласно приложената скица – предложение.
2. Изработването и процедирането на ПУП-ПЗР да бъде за сметка на
инвеститора.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 381
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Промяна улична регулация в с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.112,
ал.1 и ал.2, т.9 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да се промени уличната регулация на улица с о.т.334-335-336
засягаща задънената улица предвидена за осигуряване на достъп до УПИ ХІІІ-554,
кв.37 от действащия план на с.Свежен, одобрен със заповед № 8/16.03.1993 год. , като
към УПИ ХІІІ-554, кв.37 се предадат около 50 /петдесет/ кв.м, така както е показано на
скица – предложение, неразделна част от решението.
ІІ. Задължава кмета на общината да допусне и възложи изработването на
подробен устройствен план, изработването и процедирането, на който да бъде за сметка
на Екатерина Бобчева .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 382
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Частично изменеие на ЗРП на с.Дрангово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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.134, ал.1,
т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се изготви подробен устройствен план /ПУП/план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв.24 от действащия план
на с.Дрангово, одобрен със заповед №24/23.09.1991 год. на кмета на
община Брезово като от УПИ ІХ-читалище,КЗС,битови услуги и кметство
се обособят два нови УПИ ІХ 180 обществено обслужващи дейности и
озеленяване и УПИ ХІІ-174,175 обществено обслужващи дейности
съгласно приложената скица – предложение.
2. Изработването и процедирането на ПУП-ПЗР да бъде за сметка на
община Брезово.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 383
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот в с.Борец за
изграждане на търговски обект.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 и 3 от Закона
за общинската собственост и чл.62, ал.1 и 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от
месец юни 2013 г. на учреденото право на строеж в размер на 643,00 /шестстотин
четиридесет и три/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на търговския
обект.
ІІ. Дава съгласие да бъде учредено срочно право на строеж за построяване на
търговски обект - магазин за хранителни и промишлени стоки с разгъната застроена
площ до 100 /сто/ кв.м в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІХ /деветнадесети/Стопански дейности, кв.26 /двадесет и шести/ от плана на с.Борец с площ на
целия имот 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м, при граници:улица, улица, УПИ
VІІІ-322 и УПИ VІ-325, акт за частна общинска собственост съгласно акт
№3784/13.03.2013 год., надлежно вписан в Агенцията по вписванията при ПРС.
ІІІ. Определя срок на учреденото право на строеж: 15 /петнадесет/ години
считано от датата на подписване на договора за учредяване право на строеж.
ІV. Правото на строеж да се учреди чрез провеждане на публично оповестен
конкурс.
V. Определя начална конкурсна цена на учреденото право на строеж в размер
на 805,00 /осемстотин и пет/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на
търговския обект.
VІ. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 500,00 /петстотин/
лева.
VІІ. Специфични условия на конкурса:
Кандидатите за участие в конкурса
- да са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон;
- те и техните свързани лица по смисъла на §13 от НРПУРОИ, да нямат парични
задължения към община Брезово;
- Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;

- да запазят предназначението на обекта до изтичане срока на учреденото право
на строеж;
VІІІ. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Срок за изпълнение на строителството на обекта, считано от датата на
подписване на договора за учредено право на строеж:
-30 точки за една година;
-20 точки за две години;
-10 точки за три години;
К2-Предложена конкурсна цена на учреденото право на строеж:
-цена равна на началната конкурсна цена-10 точки;
-по 10 точки на всеки 20,00 /двадесет/ лева над обявената начална конкурсна
цена;
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, превес ще има участника предложил по-висока цена на
учреденото право на строеж.
ІХ. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия
по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на договор за учредяване
право на строеж с класирания на първо място участник.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 384
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 А, т.1 „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да предостави под наем” със общински недвижим имот
представляващ : помещение №2, в дясно от коридора с площ 12 /дванадесет/ кв.м и
част от чакалня, която част е с площ от 8 /осем/ кв.м, намиращи се в сграда – здравна
служба изградена в УПИ V /пети/-здравен дом, кв.16 /шестнадесети/ от действащия
план на с.Златосел, одобрен със з-д № 1/03.02.1995 год., при граници на целия иот УПИ
ІV кметство, улица,улица и улица.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 385
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична общинска
собственост в с.Златосел.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината и предложение на ПК, 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 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъде предоставени под наем за срок от 5 /пет/ години за
устройване на офис следните помещения, ведно с правото на достъп до общите и
обслужващите помещения, както следва:
- Помещение с площ 12 /дванадесет/ кв.м, граници на помещението: стълбищна
клетка, външна стена на сградата, вътрешна стена на сградата и чакалня, както и част
от чакалня с площ 8 /осем/ кв.м., представляващи част от здравна служба в с.Златосел с
обща застроена площ на сградата 150 кв.м, построена в УПИ V /пети/-здравен дом,
кв.16 /шестнадесети/ от действащия план на с.Златосел, одобрен със з-д № 1/03.02.1995
год., при граници на целия имот: УПИ ІV кметство, улица,улица и улица, актувана с
АПОС № 91/20.06.1997 год.,вписан в Агенция по вписванията-имотен регистър.
ІІ. Отдаването под наем да се извърши чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване.
ІІІ. Определя начална тръжна цена: 30,00 /двадесет и четири/ лева без
включен ДДС месечен наем.
ІV. Депозит за участие в търга- 20,00 /двадесет/ лева.
V. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия
по провеждане на търга и подписване на договор за наем с класирания на първо място
участник.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 386
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 А, т.1 „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да предостави под наем” със общински недвижим имот
представляващ : с. Борец – Помещения , намиращи се в сграда построена в УПИ
№VІІІ-238 “Кметство”, кв.17 от ПУП на с.Борец
Стоматологичен кабинет – 13 кв.м
Чакалня – 8 кв.м
Санитарен възел – 2 кв.м
с. Върбен - Помещения , намиращи се в сграда построена в поземлен имот № 274,
кв.31 от ПУП на с.Върбен
Стоматологичен кабинет – 14 кв.м.
Чакалня – 6 кв.м., както и апаратура и инвентарни предмети по опис.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 387
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична общинска
собственост-кабинети по дентална медицина и оборудване към тях в с.Борец и
с.Върбен

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 от Наредбата за реда за придобиване , управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ години за
извършване на здравни услуги -индивидуална практика за първична помощ по дентална
медицина - следните помещения, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите
помещения, както следва:
-Помещение с площ 13 кв.м, граници на помещението: от две страни външни
стени на сградата, коридор и чакалня, както и част от чакалня – 8 кв.м и санитарен
възел с площ 2 кв.м, с предназначение „здравни услуги”, представляващи част от
Здравна служба в с.Борец, намираща се на І етаж от сградата на кметството с обща
застроена площ на сградата 222 кв.м на етаж, построена в УПИ №VІІІ-238 “Кметство”,
кв.17 от плана на с.Борец, одобрен със заповед №05/26.01.1990 год. на кмета на община
Брезово, актувана с АПОС № 88/09.06.1997 год., вписан в Агенция по вписванията –
имотен регистър и инвентарни предмети намиращи се в помещението.
-Помещение с площ 14 кв.м, граници на помещението: от две страни външни
стени на сградата, коридор и чакалня, както и част от чакалня – 6 кв.м с
предназначение „здравни услуги”, представляващи част от здравна служба в с.Върбен с
обща застроена площ на сградата 60 кв.м, построена в УПИ № VІІ-„Здравен дом,
кметство”, кв.31 от плана на с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 год. на
кмета на община Брезово, актувана с АПОС № 3016/16.05.2011 год., надлежно вписан в
Агенция по вписванията - имотен регистър и апаратура и инвентарни предмети
намиращи се в помещението.
ІІ. Отдаването под наем да се извърши чрез провеждане на публично оповестен
конкурс.
ІІІ. Определя начална конкурсна цена 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС
месечен наем общо за практиката с.Борец-с.Върбен.
ІV.Специфични условия на конкурса:
- Описаните в т.І помещения се отдават под наем, при условия че се ползват
единствено за целта, за която са предоставени, а именно за извършване на здравни

услуги - кабинети по дентална медицина, като не може да се преотстъпва за ползване,
да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се
пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т.І
помещения се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия
стопанин. Ако помещенията по т.І не се използват за това, за което са отдадени под
наем, наемното отношение да бъде прекратено;
- Кандидатите за участие да притежават образователна квалификационна степен
„магистър” по медицина. Да не са с отнети права да упражняват професията в
Република България. Да нямат финансови задължения към община Брезово към датата
на конкурса;
- Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК или да сключат такъв в 30дневен срок след подписване на договор за наем;
- В случай на нужда да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването
на помещението;
- кабинетите да работят целогодишно;
V. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Договор с РЗОК:
-със сключен договор с РЗОК-10 точки;
-без сключен договор с РЗОК-0 точки;
К2-Професионален опит на участника:
-до 5 години стаж към момента на подаване на офертата-5 точки;
-до 10 години стаж към момента на подаване на офертата-10 точки;
-до 15 години стаж към момента на подаване на офертата-15 точки;
-над 20 години стаж към момента на подаване на офертата-20 точки;
К3-Предложена месечна наемна цена:
-най-висока предложена месечна наемна цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена над 20%-5 точки;
Комплексна оценка:
К= К1+К2+К3
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най-пълно
задоволяват нуждите на населението, а именно К1 и К2.
VІ. Депозит за участие в търга- 20,00 /двадесет/ лева.
VІІ. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия
по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на договор за наем с
класирания на първо място участник.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 388
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 : урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/-747 /седем,
четири, седем/, кв.56 /петдесет и шест/ от плана на с.Свежен с площ 475
/четиристотин седемдесет и пет/ кв.м, при граници:край на регулацията,
улица,улица и УПИ V-747.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 389
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот в с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от
месец юни 2013 г. на учреденото право на строеж в размер на 1195,00 /хиляда сто
деветдесет и пет/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на жилищната
сграда.
2. Дава съгласие за учредяване право на строеж за построяване на
жилищна сграда, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/-747 /седем,четири,седем/, кв.56 /петдесет и шест/
от плана на с.Свежен с площ 475 /четиристотин седемдесет и пет/ кв.м, при
граници:край на регулацията, улица,улица и УПИ V-747.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 1195,00 /хиляда сто деветдесет
и пет/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на жилищната сграда.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 300,00 /триста/ лева
5. 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 390
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя в землището на
с.Зелениково.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 Наредбата 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 15 /петнадесет/
години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, общинска земеделска
земя, представляваща: поземлен имот №000387 /нула,нула,нула,три,осем,седем/,
НТП:храсти с площ 4,629 /четири декара шестстотин двадесет и девет кв.м/ дка,
местност «УМАТА», Х /десета/ категория, при граници и съседи: поземлени имоти
№000365-полски път-ОПФ-Зелениково-необр.земя, 000362-дере-ОПФ-Зелениковонеобр.земя и 702005-индустрияална култура-Тотю Недялков Еневски, АЧОС
4063/18.07.2013 год.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга както следва:
2.1. 1-ва-3-та година /период на встъпване в плододоване/ - 15,00 /петнадесет/
лева на декар за една стопанска година.
2.2. 4-та-15-та година /период на плододаване/-30,00 /тридесет/ лева на декар за
една стопанска година.
3. Определя депозит за участие в търга: 50,00 /петдесет/ 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 391
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот в с.Розовец

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от
месец юни 2013 г. на учреденото право на строеж в размер на 652,00 /шестстотин
петдесет и два/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на жилищната
сграда.
2. 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/ ІІІ /трети/-държ., кв.34 /тридесет и четвърти/ от плана на
с.Розовец с площ 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м, при граници:УПИ ІV държ.,
улица, улица и УПИ ІІ държ.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 652,00 /шестстотин петдесет и
два/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 300,00 /триста/ лева
5. 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 392
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 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 : урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/-общински, кв.15
/петнадесети/ от плана на с.Стрелци с площ 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м,
при граници:УПИ улица, УПИ ІІІ-общ, УПИ ІV-92, Упи ХІІІ-83 и УПИ І-общ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 393
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот в с.Стрелци.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от
месец юли 2013 г. на учреденото право на строеж в размер на 862,00 /осемстотин
шестдесет и два/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на жилищната
сграда.
2. 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/ ІІ /втори/-общински, кв.15 /петнадесети/ от плана на с.Стрелци с
площ 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м, при граници:УПИ улица, УПИ ІІІ-общ,
УПИ ІV-92, Упи ХІІІ-83 и УПИ І-общ.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 862,00 /осемстотин шестдесет и
два/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 300,00 /триста/ лева.
5. 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 394
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя в землището на
с.Дрангово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 №014002 /нула,едно,четири,нула,нула,две/, НТП:нива
с площ 8,001 /осем декара и един кв.м/ дка , местност «ГРОБИЩАТА», V /пета/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти №014001-нива-н-ци Иван Стоев
Фитнев,
000081-гробище-ОПФ-Дрангово,000080-полски
път-ОПФ-Дранговонеобр.земя и 000085-напоит.канал-ОПФ-Дрангово, АЧОС 1218/19.01.2005 год., вписан
в Служба по вписванията гр.Пловдив.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга: 15,00 /петнадесет/
лева на декар за една стопанска година.
3. Определя депозит за участие в търга: 100,00 /сто/ лева.
4. Дава съгласие, в случай на необходимост арендаторът да извършва
строителство в имота при спазване на разпоредбите на Наредба №19 от 25 октомври
2012 год. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
/обн. ДВ бр.85/06.11.2012 год./.
5. 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 395
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за утвърждаване на схема за поставяне на преместваемо

съоръжение- памента плоча в кв.22р по регулационния план на с.Свежен, община
Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.6, ал.5 от Наредбата за
реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на
градското обзавеждане на територията на община Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово утвърждава СХЕМА за поставяне на преместваемо
съоръжение - паметна плоча в чест на капитан Дойчин Бояджиев в УПИ
VІІІ-озеленяване в кв.22р по регулационния план на с.Свежен, съгласно
представената схема.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 396
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Предложение за закупуване на предаваема част по действащ ПУП на
село Свежен към УПИ ХІІ-707 от квартал 49.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка чл. 134, ал 2,

т.6 и §8, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезово дава съгласие,
предаваемата част до улица между о.т. №№244-243-242 с площ от 30,00 м2
да се придаде към УПИ ХІІ-707 от квартал 49 по плана на село Свежен,
община Брезово, обл. Пловдивска.
2. Приема изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на
правото на собственост върху 30.00 кв.м в размер на 90.00 /деветдесет/
лева и я определя за продажна цена на правото на собственост.
3. Правомощия се възлагат на кмета на общината да извърши всички
последващи действия по изпълнение на решението.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 397
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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 ивещи, които община Брезово има намерение да
продаде” със общински недвижим имот представляващ : поземлен имот №042007
/нула,четири, две,нула,нула,седем/от КВС на с.Бабек, НТП:друга селскостопанска
територия 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 клас-Републиканска пътна мрежа, №042006-полски път-кметство
с.Бобек, №042001-нива-Димитър Николов Димитров, №000096-вътрешна рекакметство с.Бабек, АЧОС №3975/01.07.2013 год.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 398
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в землището на с.Бабек.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината и предложението на ПК, 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 от
месец юли 2013 г. за продажба на недвижим имот в размер на 541,00 /петстотин и
четиридесет и един/ лева без ДДС за 1,454 дка в землището на с.Бабек, общ.Брезово.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване общински недвижим имот, представляващ: поземлен имот №042007
/нула,четири, две,нула,нула,седем/от КВС на с.Бабек, НТП:друга селскостопанска
територия 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 клас-Републиканска пътна мрежа, №042006-полски път-кметство
с.Бобек, №042001-нива-Димитър Николов Димитров, №000096-вътрешна рекакметство с.Бабек, АЧОС №3975/01.07.2013 год.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 600,00 /шестотин/ лева за
целият имот.
4. Определя депозит за участие в търга 200,00 /двеста/ 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 399
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Предложение за именуване на централния площад в с.Чоба.

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр. Брезово именува централния площад в с. Чоба “Генерал Иван Колев”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 400
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №365, взето с пр.№26 от
заседание на Общински съвет гр.Брезово , проведено на
27.06.2013 год. за продажба на асфалтова площадка в
с.Златосел

Общинският съвет след като изслуша предложението от кмета на
общината, 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
гр.Брезово след като преразгледа свое решение №365, взето с протокол №26 на
27.06.2013 год. РЕШИ:
Отменя свое решение № №365, взето с протокол №26 от заседание на Общински
съвет гр.Брезово, проведено на 27.06.2013 год. за продажба 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.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 401
Взето с протокол № 27 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.07.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на асфалтова площадка в с.Златосел

Общинският съвет след като изслуша предложението от 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, чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, протокол от 05.04.1995 год. на
Ликвидационен съвет на ТКЗС в ликвидация с.Златосел и чл. 30, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от
21.07.2013 г. на селскостопански обект представляващ съоръжение-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 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 :
съоръжение-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 .
3. Определя начална тръжна цена на съоръжението описано в т.2 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 съоръжението.
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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

