ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 402
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Готовността на общинските училища и детски градини за започване на
новата учебна 2013/2014г.

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
гр.Брезово:
1. Приема за сведение информацията за готовността на общинските
училища и детски градини за започване на новата учебна
2013/2014г.
2. Препоръча на ОбА да се актуализират транспортните схеми и се
сключи в срок до 13.09.2013г. договор с фирмата, спечелила
обществената поръчка за превоза на учениците.

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
№ 403
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Създаване на условия за нормално функциониране на

общинските учебни заведения през 2013/ 2014 учебна година.
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.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, т.3, ал.2 и чл 11а
от Наредба №7/29.12.2000 г. с изменения и допълнения на същата от
2002,2003,2008, 2010, 2012 и 2013 г., Общинският съвет дава съгласие
през учебната 2013/2014 г. да се сформират паралелки под норматив в
общинските училища както следва:
1.1 Начално училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Борец –
 Една слята паралелка с ученици от 1-ви и 4-ти клас, общо 10
ученика
 Една самостоятелна паралелка във втори клас с 9 ученика
 Една самостоятелна паралелка в 3-ти клас с 11 ученика
 Една полудневна подготвителна група с 14 шестгодишни деца
1.2 Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Стрелци
 Една самостоятелна паралелка в първи клас с 9 ученика
 Една самостоятелна паралелка във втори клас с 10 ученика
 Една самостоятелна паралелка в трети клас с 13 ученика
 Една самостоятелна паралелка в пети клас със 17 ученика
 Една самостоятелна паралелка в шести клас с 14 ученика
 Една самостоятелна паралелка в седми клас с 11 ученика
 Една самостоятелна паралелка осми клас с 12 ученика
Забележка: Паралелката в четвърти клас е с нормална пълняемост- 16
ученика

1.3 СОУ „Христо Смирненски” гр. Брезово
 Една самостоятелна паралелка в 9 клас с 13 ученика
 Една самостоятелна паралелка в 12 клас с 13 ученика
2. За целодневните детски градини Общинският съвет определя 12
деца средна месечна посещаемост през учебната 2013/ 2014г., с
изключение на времето от 21.12.2013 г. до 05.01.2014 г. и от
01.06.2014 г. до 15.09.2014 г., както и при епидемия и карантина в
детската градина.
3. Кметът на общината да определи със заповед числеността на
персонала в детските градини през учебната 2013/2014 г.
4. Общинският съвет дава съгласие за разкриване на пета група в ЦДГ
„Вела Благоева” гр. Брезово, която да бъде целодневна .
5. В ЦДГ „Роза” с. Борец да продължи да функционира една сборна
група с деца от 3 до 5 г. възраст
6. В ЦДГ „Светлина” с. Стрелци да продължи да функционират една
сборна група с деца от 3 до 6 г. възраст.
7. Транспортирането на пътуващите деца от ЦДГ да става с
придружител, осигурен от директора на съответната детска градина.
8. Да се осигури в срок до 20.10.2013 г. във всички общински учебни
заведения за есенно-зимния отоплителен сезон твърдо и течно гориво,
както и годни за безаварийна експлоатация отоплителни уреди.

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
№ 404
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Готовността на общината за задоволяване на населението с дърва за огрев
за отоплителния сезон 2013/2014г.

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
гр.Брезово приема за сведение информацията за готовността на общината
за задоволяване на населението с дърва за огрев за отоплителния сезон
2013/2014 год.

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
№ 405
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Становище по бизнес плана на «Водоснабдяване и канализация» ЕООД
гр.Плоивдив за периода 2114-2018г.

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.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово след като разгледа проекта за Бизнес плана на ВиК за периода
2014-2018 г., изразява положително становище по бизнес плана на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Пловдив за периода 2014-2018г.
2. Препоръчва на «ВиК» ЕООД гр.Пловдив да включи в бизнес
плана на дружеството подмяна част от водоснабдителна група СтрямаЗлатосел, както и се обърне внимание върху подобряване
водоснабдяването на с.Стрелци.

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
№ 406
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Актуване на имоти по вид собственост „Временно стопанисвани от
община Брезово” по влязъл в сила план на новообразуваните имоти изготвен на
основание §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище Свежен, местност „Дондуково”.

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.25, ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи,Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1.Определя имотите описани по-долу по вид собственост „Временно стопанисва
община Брезово” попадащи в план на новообразуваните имоти на с.Свежен, местност
„Дондуково”, одобрен зъз заповед №ЗД-04-3/16.07.2008 год.на Областен управител на
област с административен център Пловдив, като имоти „частна общинска
собственост”, а именно:
№ Поземлен
Начин на трайно ползване
Площ
Забележка
по
имот №
/НТП/
на
ред
имота
В кв.м
1
62.0001 Лозови насаждения/нетерасирани/
797
2
62.0002 Други жилищни терени
817 Сграда-47 кв.м-Петър
Димитров Костадинов
3
62.0003 Други жилищни терени
689 Сграда-34 кв.м-Ненко
Георгиев Атанасов
4
62.0005 Други жилищни терени
615
5
62.0006 Други жилищни терени
820 Сграда-19 кв.м, 4 кв.м-Тинка
Георгиева Димитрова
6
62.0007 Лозови насаждения/нетерасирани/
608
7
62.0010 Нива/орна земя/
889
8
62.0012 Нива/орна земя/
865
9
62.0022 Други жилищни терени
1157 Сграда-33 кв.м, 7 кв.м-Радню
Ситнов Барбов
10
62.0023 Нива/орна земя/
202
11
62.0026 Нива/орна земя/
781
12
62.0027 Нива/орна земя/
1088
13
62.0028 Други жилищни терени
2904 Сграда-22 кв.м-няма

собственик
14
15
16
17
18
19
20
21

62.0033
62.0036
62.0037
62.0038
62.0040
62.0046
62.0052
62.0054

Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Други жилищни терени
Нива/орна земя/
Други жилищни терени

22
23
24
25
26
27

62.0059
62.0061
62.0062
62.0067
62.0068
62.0069

Нива/орна земя/
Други жилищни терени
Други жилищни терени
Лозови насаждения/нетерасирани/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Други жилищни терени

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

62.0070
62.0071
62.0077
62.0078
62.0080
62.0081
62.0082
62.0085
62.0087
62.0088
62.0089
62.0090
62.0095
62.0097
62.0101
62.0135
62.0138
62.0139
62.0140
62.0141
62.0142
62.0148

50

62.0149

51

62.0150

52

62.0151

53

62.0152

54

62.0153

Лозови насаждения/нетерасирани/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Нива /орна земя/
Нива/орна земя/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Индивидуално застрояване
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Други жилищни терени
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Индивидуално застрояване
Нива/орна земя/
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Територии заети от зелени площи с

892
1686
715
1328
1286
252
600
1185 Сграда-17 кв.м-Георги
Костадинов Джуманов
1249
2185
1210
1191
730
600 Сграда-13 кв.м –няма
собственик
1071
1506
829
1343
904
1187
1872
1028
974
991
1050
337
929
456
474
1021
435
808
568
953
2813
694
292
397
863
3735
1567

55

62.0155

56

62.0156

57

62.0157

58
59
60
61
62

62.0159
62.0160
62.0162
62.0163
62.0164

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

62.0200
62.0201
62.0204
62.0205
62.0206
62.0207
62.0210
62.0211
62.0212
62.0213
62.0214
62.0215
62.0216
62.0217

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

62.0218
62.0220
62.0216
62.0224
62.0227
62.0228
62.0229
62.0230
62.0237
62.0242
62.0249
62.0004
62.0031
62.0032
62.0034
62.0044
62.0045
62.0053
62.0060
62.0064
62.0065

широко общ.ползване
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Територии заети от зелени площи с
широко общ.ползване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Лозови насаждения/нетерасирани/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Нива/орна земя/
Други жилищни терени
Нива/орна земя/
Други жилищни терени
Нива/орна земя/
Лозови насаждения/нетерасирани/

685
691
396
460
635
944
600
729
202
730
410
595
990
919
774
718
497
619
1058
672
374
316
245
557
379
504
782
366
878
374
616
199
771
482
976
1321
1000
1087
1000
1000
1342
1049
682

98
99
100
101
102

62.0066
62.0079
62.0084
62.0100
62.013

Лозови насаждения/нетерасирани/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Лозови насаждения/нетерасирани/
Нива
Други жилищни терени

893
800
800
300
1312 Вила, паянтова с площ 45
кв.м-записани като ползватели
Димитър и Владимир
Атанасови Величкови
103
62.039 Други жилищни терени
1200 Вила с площ 20,03 кв.мзаписан като ползвател Иван
Стоев Крусев
104
62.041 Други жилищни терени
1702 Вила с площ 20 кв.м, записан
като ползвател Никола Колев
Енев
105
62.043 Други жилищни терени
1118 Вила с площ 26,59 кв.м,
записан като ползвател Йосиф
К.Боргаджийски
106
62.093 Други жилищни терени
800 Вила с площ 30 кв.м, записан
като ползвател н-ци Донка
Станкова Казакова и Младен
Михайлов Казаков
2.Възлага на кмета на общината да проведе процедури за актуване на имотите
описани в т.1 от настоящото решение като имоти „частна 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
№ 407
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижими имоти публична общинска
собственост-пасище, мера и пасище с храсти в землището на гр.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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и раздел VІ от заповед №РД-09-116 от 21.02.2011 год. на Министъра
на земеделието, Общински съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъдат предоставени 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:
1. Поземлен имот №000083 /нула,нула,нула,нула,осем,три/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с хрсасти с площ 13,293 /тринадесет декара двеста
деветдесет и три кв.м/ дка, местност „ЧИТАРЛЪКА”, ІІІ /трета/ категория, при
граници и съседи:имоти №000198-напоителен канал-ОПФ-необр.земя, №000208полски път-ОПФ-необр.земя и №000168-полски път-ОПФ-необр.земя.Имотът е
актуван с АПОС №4062/18.07.2013 год.Намира се на 1220 метра по въздушен път от
гр.Брезово и на 264 метра от път.
2. Поземлен имот №000084 /нула,нула,нула,нула,осем,четири/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с хрсасти с площ 76,646 /седемдесет и шест декара
шестстотин четиридесет и шест кв.м/ дка, местност „ЧИТАРЛЪКА”, ІV /четвърта/
категория, при граници и съседи:имоти №000079-полски път-ОПФ-необр.земя,
№000080-изград.торище-ОПФ-необр.земя, №000168-полски път-ОПФ-необр.земя,
№000151-напоителен канал-ОПФ-необр.земя и други. Имотът е актуван с АПОС
№4061/18.07.2013 год.Намира се на 1159 метра по въздушен път от гр.Брезово и на
344 метра от път.
3. Поземлен имот №000085 /нула,нула,нула,нула,осем,пет/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с хрсасти с площ 12,726 /дванадесет декара седемстотин
двадесет и шест кв.м/ дка, местност „ЧИТАРЛЪКА”, ІІІ /трета/ категория, при
граници и съседи:имоти №051054-нива-„ГРАНД АГРО”ООД, №051055-нива-„ГРАНД
АГРО”ООД, №051056-нива-Вера Луиджева Самуилова, №051057-нива-Минка
Станкова Коева и други. Имотът е актуван с АПОС №4060/18.07.2013 год.Намира се
на 1298 метра по въздушен път от гр.Брезово и на 277 метра от път.
4. Поземлен имот №000086 /нула,нула,нула,нула,осем,шест/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:хрсасти с площ 25,872 /двадесет и пет декара осемстотин
седемдесет и два кв.м/ дка, без указана местност, с категория на съседните имотиІV /четвърта/, при граници и съседи:имоти №000214-полски път-ОПФ-необр.земя,
№000215-полски
път-ОПФ-необр.земя
и
№000208-полски
път-ОПФ-

необр.земя.Имотът е актуван с АЧОС №4058/18.07.2013 год.Намира се на 1760 метра
по въздушен път от гр.Брезово и на 385 метра от път.
5. Поземлен имот №000088 /нула,нула,нула,нула,осем,осем/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с хрсасти с площ 19,758 /деветнадесет декара седемстотин
петдесет и осем кв.м/ дка, местност „СЕЛСКОТО”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи:имоти №000314-полски път-ОПФ-необр.земя, №000228-полски пътОПФ-необр.земя, №000195-път ІІ клас-държавна собственост, № 000117пасище,мера-ОПФ-необр.земя. Имотът е актуван с АПОС № 3083/01.06.2011.
6. Поземлен имот №000147 /нула,нула,нула,едно,четири,седем/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с хрсасти с площ 15,696 /петнадесет декара шестстотин
деветдесет и шест кв.м/ дка, местност „ЧИТАРЛЪКА”, ІІІ /трета/ категория, при
граници и съседи:имоти №000168-полски път-ОПФ-необр.земя, №000142-напоителен
канал-ОПФ-необр.земя, №053025-полски път-ОПФ-еобр.земя и №000208-полски пътОПФ-необр.земя. Имотът е актуван с АПОС № 4058/18.07.2013 год. Намира се на 767
метра по въздушен път от гр.Брезово и на 186 метра от път.
7. Поземлен имот №000192 /нула,нула,нула,едно,девет,две/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 26,750 /двадесет и шест декара седемстотин и
петдесет кв.м/ дка, местност „САРАЛЬОВ БИЛЮК”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи:имоти №000077-изост.тр.насажд.-ОПФ-необр.земя, №000425пасище,мера-ОПФ-необр.земя, №029001-нива-„ГРАНД АГРО”ООД, №029002-нива„ГРАНД АГРО”ООД и други. Имотът е актуван с АПОС № 4057/18.07.2013 год.
Намира се на 1677 метра по въздушен път от гр.Брезово и на 537 метра от път.
8. Поземлен имот №000202 /нула,нула,нула,две, нула,две/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище,мера с площ 7,952 /седем декара деветстотин петдесет и два кв.м/ дка,
местност „БЮКЯ”, ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:имоти №000203полски път-ОПФ-необр.земя, №000208-полски път-ОПФ-необр.земя и №000175-полски
път-ОПФ-необр.земя. Имотът е актуван с АПОС № 4056/18.07.2013 год. Намира се
на 2252 метра по въздушен път от гр.Брезово и на 536 метра от път.
9. Поземлен имот №000212 /нула,нула,нула,две,едно,две/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище с хрсасти с площ 5,956 /пет декара деветстотин петдесет и шест кв.м/
дка, местност „ЧИТАРЛЪКА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:имоти
№000174-напоителен канал-ОПФ-необр.земя, №000216-пасище,мера-ОПФ-необр.земя,
№000215-полски път-ОПФ-необр.земя и №000208-полски път-ОПФ-необр.земя.
Имотът е актуван с АПОС № 4055/18.07.2013 год. Намира се на 2244 метра по
въздушен път от гр.Брезово и на 484 метра от път.
10. Поземлен имот №000210 /нула,нула,нула,две,едно,нула/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище, мера с площ 8,643 /осем декара шестстотин четиридесет и
три кв.м/ дка, местност „ЧИТАРЛЪКА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и
съседи:имоти №000214-полски път-ОПФ-необр.земя, №000215-полски пъ-ОПФнеобр.земя, №052006-нива-н-ци на Ивана Генова Малешкова, №052009-нива-Таня
Атанасова Гатева и други. Имотът е актуван с АПОС № 4054/18.07.2013 год. Намира
се на 1720 метра по въздушен път от гр.Брезово и на 353 метра от път.
11. Поземлен имот №000425 /нула,нула,нула,четири,две,пет/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 31,558 /тридесет и един декара петстотин
петдесет и осем кв.м/ дка, местност „БЮКЯ”, ІV /четвърта/ категория, при граници
и съседи:имоти №000192-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, №000077-изост.тр.насаждОПФ-необр.земя, №000076-дере-ОПФ-необр.земя и №000208-полски път-ОПФнеобр.земя. Имотът е актуван с АПОС № 4053/18.07.2013 год. Намира се на 1583
метра по въздушен път от гр.Брезово и на 459 метра от път.

12. Поземлен имот №000167 /нула,нула,нула,едно,шест,седем/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 94,068 /деветдесет и четири декара шестдесет
и осем кв.м/ дка, местност „МИШИНЕВ ГЕРАН”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи:имоти №000166-напоителен канал-ОПФ-необр.земя, №000195-път ІІ
клас-държавна
собственост,
№000182-мочурище-ОПФ-необр.земя,
№000170вътрешна река-ОПФ-необр.земя и други. Имотът е актуван с АПОС №
3086/01.06.2011 год.
13. Поземлен имот №001039 /нула,нула,едно,нула,три,девет/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с храсти с площ 65,702 /шестдесет и пет декара
седемстотин и два кв.м/ дка, местност „ЧИТАРЛЪКА”, ІІІ /трета/ категория, при
граници и съседи:имоти №001040-пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, №000964стопански двор-„БИА-МИЛК”ООД, №001040-пасище с храсти-ОПФ-необр.земя,
№000174-напоителен канал-ОПФ-необр.земя и други. Имотът е актуван с АПОС №
4052/18.07.2013 год. Намира се на 2247 метра по въздушен път от гр.Брезово и на 224
метра от път.
14. Поземлен имот №001040 /нула,нула,едно,нула,четири,нула/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с храсти с площ 10,142 /десет декара сто четиридесет и два
кв.м/ дка, местност „ЧИТАРЛЪКА”, ІІІ /трета/ категория, при граници и
съседи:имоти №001039-пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, №000964-стопански двор„БИА-МИЛК”ООД, №000174-напоителен канал-ОПФ-необр.земя, №000176-стопански
двор-„БИА-МИЛК”ООД и други. Имотът е актуван с АПОС № 4051/18.07.2013 год.
Намира се на 2734 метра по въздушен път от гр.Брезово и на 116 метра от път.
ІІ. 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).
ІІІ. Участниците в търга следва да отговарят на изискванията за участие в търг за
земи от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ.
ІV.Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева/дка без включен
ДДС , наем за една календарна година.
V.Определя депозит за участие в търга: 100 /сто/ лева за всеки един имот.
VІ.Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 408
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Предложение за закупуване на предаваема част по действащ ПУП на
село Розовец към УПИ ІХ-644 от квартал 53.

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 с §8, ал.2, т.1 от ЗУТ,
Общинският съвет Брезово дава съгласие, предаваемата част до улица между о.т.
№193-240 и сухо дере /без имотен номер/ с обща площ от 80,00 /осемдесет/ м2 да се
придаде към УПИ ІХ /девети/- 644 /шест,четири,четири/, кв.53 /пет,три/ от
действащия подробен устройствен план /ПУП/ на с.Розовец, одобрен със заповед
№30/30.08.1990 год. с площ на целия урегулиран поземлен имот 580 /петстотин и
осемдесет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ VІІІ-644, улица, УПИ Х-647 и УПИ
ХІІ-649 от квартал 53 по плана на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдивска.
2. Приема изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на правото на
собственост върху 80.00 кв.м. в размер на 240,00 /двеста и четиридесет/ 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 – 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
№ 409
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Предложение за закупуване на предаваема част по действащ ПУП на
село Розовец към УПИ Х-647 от квартал 53.

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 с §8, ал.2, т.1 от ЗУТ,
Общинският съвет Брезово дава съгласие, предаваемата част до улица между о.т.
№193-240 и сухо дере /без имотен номер/ с обща площ от 65,00 м2 да се придаде към
УПИ Х /десети/- 647 /шест,четири,седем/, кв.53 /пет,три/ от действащия подробен
устройствен план /ПУП/ на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 год. с
площ на целия урегулиран поземлен имот 485 /четиристотин осемдесет и пет/ кв.м,
при граници на целия имот: УПИ ІХ-644, улица, УПИ ХІ-648 и УПИ ХІІ-649 от квартал
53 по плана на село Розовец, община Брезово, обл. Пловдивска.
2. Приема изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на правото на
собственост върху 65.00 кв.м. в размер на 195,00 /сто деветдесет и пет/ 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 – 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
№ 410
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот публична
общинска собственост в с.Тюркмен.

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.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 урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х
/десети/ Обществено обслужващи дейности, кв. 31 /тридесет и първи/ от действащия
план на с.Тюркмен, одобрен със заповед №2/28.02.1994 год. и №388/10.06.2013 год. за
одобряване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване
/ПРЗ/ с площ 826 /осемстотин двадесет и шест/ кв.м, ВЕДНО с изградените в него
основи на сграда със застроена площ 293 /двеста деветдесет и три/ кв.м, при граници на
имота: улица, УПИ І-кметство, търговски дейности, културен дом и УПИ ІІ-442
обществено обслужване и складови дейности, 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
№ 411
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
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 Г,„ Имоти и вещи, върху които община
Брезово има намерение да учреди вещно право на ползване” със общински недвижим
имот представляващ: част от едноетажна масивна сграда с изба със застроена площ 150
/сто и петдесет/кв.м предназначена за здравна служба изградена в урегулиран поземлен
имот /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, която част представлява:
 Помещение-библиотека с площ 21 /двадесет и един/ кв.м, намиращо се в
югозападната
част
на
сградата,
при
граници
на
помещението:манипулационна, външна стена.
 Помещение-книгохранилище и офис на секретар-библиотекаря с площ 16
/шестнадесет/ кв.м, намиращо се в североизточната част на сградата, при
граници на помещението:външна стена на сградата, външна стена на
сградана,коридор и помещение-офис.
 Избено помещение с площ 15 /петнадесет/ кв.м –склад
 Тоалетна с площ 2 /два/ кв.м, намираща се в западната страна на сградата,
при граници: тоалетна, коридор, помещение-библиотека и външна стена
на сградата

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 412
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имотпублична общинска собственост 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, чл.34, ал. 6 от ЗОС, във връзка с §4 от
ПЗР на Закона за народните читалища, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на върху част
от едноетажна масивна сграда с изба със застроена площ 150 /сто и петдесет/кв.м,
предназначена за здравна служба изградена в урегулиран поземлен имот /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, която част представлява:
 Помещение-библиотека с площ 21 /двадесет и един/ кв.м, намиращо се в
югозападната
част
на
сградата,
при
граници
на
помещението:манипулационна, външна стена.
 Помещение-книгохранилище и офис на секретар-библиотекаря с площ 16
/шестнадесет/ кв.м, намиращо се в североизточната част на сградата, при
граници на помещението:външна стена на сградата, външна стена на
сградана,коридор и помещение-офис.
 Избено помещение с площ 15 /петнадесет/ кв.м –склад.
 Тоалетна с площ 2 /два/ кв.м, намираща се в западната страна на сградата,
при граници: тоалетна, коридор, помещение-библиотека и външна стена
на сградата.
2. Правото на ползване се учредява със срок до прекратяване дейността на
читалището.
3. 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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 413
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях
от Областна транспортна схема от квотата на 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, и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за
автомобилните превози чл.16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси,издадена от Министерство на транспорта и съобщенията, на
основание чл.4, §3 на Регламент /ЕО/ 1370/2007 год.на Европейския парламент и на
Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, и в съответствие с нормите на Регламента, предвид
фактическите основания и изложените съображения, Общинският съвет гр.Брезово
РЕШИ:
I.Да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
”Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от областна транспортна
схема от квотата на Община Брезово” по обособени позиции, съгласно приложените
маршрутни разписания, неразделна част от настоящото решение- приложение №1.
ІІ. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе процедура по
Закона за обществените поръчки с посочения в т.І на настоящото решение
предмет и сключи договор с определения изпълнител за срок от 3/три/ години.

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
№ 414
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
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
общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2013 год., раздел ІІ, буква Г,„ Имоти и вещи, върху които община
Брезово има намерение да учреди вещно право на ползване” с общински недвижим
имот представляващ:
 масивна едноетажна сграда със застроена площ 130 /сто и тридесет/ кв.м
състояща се от три полящения: библиотека, книгохранилище и фоайе
и
 Част от масивна двуетажна сграда,която част се състои от помещение с площ 12
/дванадесет/ кв.м намиращо се на І етаж в западната част на сградата и помещение с
площ 16 /шестнадесет/ кв.м намиращо се на ІІ етаж в западната част на сградата и двете
изградени в УПИ Х Читалище, обществено и делово обслужване, кв.31 от действащия
план на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990 год. и №116/13.03.2013 год.,
при граници на парцела: от север УПИ ХХ-204 и ХІІ-203, от изток-улица, от юг-улица и
от запад-УПИ ХІ-Кметство.

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
№ 415
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имотпублична общинска собственост 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, чл.34, ал. 6 от ЗОС, във връзка с §4 от
ПЗР на Закона за народните читалища, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване 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-Мурджева в качеството и на Председател на Настоятелството
върху сгради изградени в УПИ Х Читалище, обществено и делово обслужване, кв.31 от
действащия план на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990 год. и
№116/13.03.2013 год., при граници на парцела: от север УПИ ХХ-204 и ХІІ-203, от
изток-улица, от юг-улица и от запад-УПИ ХІ-Кметство, както следва:
 масивна едноетажна сграда със застроена площ 130 /сто и тридесет/ кв.м
състояща се от три полящения: библиотека, книгохранилище и фоайе
и
 Част от масивна двуетажна сграда,която част се състои от помещение с площ 12
/дванадесет/ кв.м намиращо се на І етаж в западната част на сградата и помещение с
площ 16 /шестнадесет/ кв.м намиращо се на ІІ етаж в западната част на сградата ведно с
правото на достъп до общите и обслужващите помещения в сградата.
2. Правото на ползване се учредява със срок до прекратяване дейността на
читалището.
3. 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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 416
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
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 РЕШИ:
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” с общински недвижим имот №001058 / нула,
нула,едно,нула,пет,осем/ от КВС на гр.Брезово, НТП:друга производствена база с
площ 4116 /четири хиляди сто и шестнадесет/ кв.м, ВЕДНО с изградените в имота:
едноетажна масивна стоманобетонна сграда /панелна конструкция/-незавършено
строителство със застроена площ 394 /триста деветдесет и четири/ кв.м и
едноетажна масивна стоманобетонна сграда /панелна конструкция/-незавършено
строителство със застроена площ 222 /двеста двадесет и два/ кв.м,при граници и
съседи:поземлени имоти 001059-др.произв.база-ОПФ-необр.земя,000128-пасище,мераОПФ-необр. земя, 000263-полски път-ОПФ-необр.земя и 000363-пасище,мера-необр.
земя.

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
№ 417
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на общински имот в землището на гр.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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от месец
юни 2013 г. на поземлен имот №001058 / нула, нула,едно,нула,пет,осем/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:друга производствена база с площ 4116 /четири хиляди сто и
шестнадесет/ кв.м, ВЕДНО с изградените в имота: едноетажна масивна
стоманобетонна сграда /панелна конструкция/-незавършено строителство със
застроена площ 394 /триста деветдесет и четири/ кв.м и едноетажна масивна
стоманобетонна сграда /панелна конструкция/-незавършено строителство със
застроена площ 222 /двеста двадесет и два/ кв.м,при граници и съседи:поземлени
имоти 001059-др.произв.база-ОПФ-необр.земя,000128-пасище,мера-ОПФ-необр. земя,
000263-полски път-ОПФ-необр.земя и 000363-пасище,мера-необр. земя. в размер на
61894,00 /шестдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и четири/ лева без
включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване поземлен имот № №001058 / нула, нула,едно,нула,пет,осем/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:друга производствена база с площ 4116 /четири хиляди сто и
шестнадесет/ кв.м, ВЕДНО с изградените в имота: едноетажна масивна
стоманобетонна сграда /панелна конструкция/-незавършено строителство със
застроена площ 394 /триста деветдесет и четири/ кв.м и едноетажна масивна
стоманобетонна сграда /панелна конструкция/-незавършено строителство със
застроена площ 222 /двеста двадесет и два/ кв.м,при граници и съседи:поземлени
имоти 001059-др.произв.база-ОПФ-необр.земя,000128-пасище,мера-ОПФ-необр. земя,
000263-полски път-ОПФ-необр.земя и 000363-пасище,мера-необр.
3. Определя начална тръжна цена на имота размер на 61894,00 /шестдесет и
една хиляди осемстотин деветдесет и четири/ лева без включен ДДС.
4. Определя депозит за участие в търга : 15 000 /петнадесет хиляди/ лева.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата 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
№ 418
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
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 РЕШИ:
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” с общински недвижим имот №020002/нула,две,нула,нула,
нула,две/ от КВС на с.Борец, НТП:храсти с площ 2,740 /два декара седемстотин и
четиридесет кв.м/дк, местност «ТОПРАХИСАР/ЮГСТ.П/», ІV /четвърта/категория,
при граници и съседи:поземлени имоти №020001-нива-н-ци на Руса Иванова Колева,
№000036-полски път-ОПФ-Борец -необр.земя, №000027-полски път-ОПФ-Борецнеобр.земя и №000094-пасище,мера-ОПФ-Борец-необр.земя.

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
№ 419
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в землището на с.Борец.

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, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от
м.август 2013 г. на поземлен имот №020002 /нула,две, нула,нула, нула,две/ от КВС на
с.Борец, НТП:храсти с площ 2,740 /два декара седемстотин и четиридесет кв.м/ дка ,
местност «ТОПРАХИСАР/ЮГСТ.П/», ІV /четвърта/категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №020001-нива-н-ци на Руса Иванова Колева, №000036-полски
път-ОПФ-Борец -необр.земя, №000027-полски път-ОПФ-Борец-необр.земя и №000094пасище,мера-ОПФ-Борец-необр.земя в размер на
1316,00 /хиляда триста и
шестнадесет/ лева без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване поземлен имот №020002/нула,две,нула,нула, нула,две/ от КВС на с.Борец,
НТП:храсти с площ 2,740 /два декара седемстотин и четиридесет кв.м/ дка ,
местност «ТОПРАХИСАР/ЮГСТ.П/», ІV /четвърта/категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №020001-нива-н-ци на Руса Иванова Колева, №000036-полски
път-ОПФ-Борец -необр.земя, №000027-полски път-ОПФ-Борец-необр.земя и №000094пасище,мера-ОПФ-Борец-необр.земя.
3. Определя начална тръжна цена на имота размер на 1316,00 /хиляда триста и
шестнадесет/ лева без включен ДДС.
4. Определя депозит за участие в търга : 300,00 /триста/ лева.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата 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,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 420
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя 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.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
№000354, НТП:пасище,мера с площ 1,434 /хиляда четиристотин тридесет и
четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО», ІV /четвърта/ категория, при граници
и съседи:имоти 000218-нива-ОПФ-Златосел-обр.земя, №000355-път ІV класОПФЗлатосел-необр.земя и №000193/вътрешна река-ОПФ-Златосел-необр.земя 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 – 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
№ 421
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в
частна общинска собственост на общинска земеделска земя в землището на гр.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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за
общинската 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 №000613, НТП: друга селскостопанска
територия 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-ОПФ-необр.земя,
№000672-полски път-ОПФ-необр.земя, №000671-канал-ОПФ-необр.земя и други.

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
№ 422
Взето с протокол № 28 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2013г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.

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 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 подпомогната Елена
Романова Молова от с.Стрелци със сумата 250.00 /двеста и петдесет/ лева.

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/

