ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 451
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
21.12.2013г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани промени в
капиталовите разходи за 2013 год.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г., Общинският 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 - ІІІ
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
Ремонт улична мрежа в с.Сърнегор
Ремонт улична мрежа в с.Стрелци

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
3 000
3 000

Актуали- Актуализиран
зиран
план-І
план-ІІ
2013 г.
2013 г.
5 000
4 033
4 146
4 146
8 889
13 521
7 000
14 500
5 000
7 156
5 000
0
5 000
10 000
5 000
4 831
3 000
0
4 000
12 140
6 000
5 000
4 000
3 000
3 000

8 355
6 477
3 558
3 545
5 653

Актуализиран
план-ІІІ
2013 г.
4 033
4 146
13 521
18 637
7 156
0
0
4 831
0
12 140
8 355
6 477
3 558
3 545
5 653

Ремонт улична мрежа в с.Чехларе

2 000

3 000

0

0

14 000

7 200

7 200

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

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

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

2 710
5 869
2 579
5 898

2 710
5 869
2 579
5 898

13 700

15 600

15 600

15 600

24 600

14 600

24 019

24 019

36 000

26 000

1 818

1 818

30 000

20 000

0

0

12 000

12 000

7 340

7 340

28 000

28 000

32 342

32 342

40 000

32 623

15 455

15 455

13 000

13 000

16 015

16 015

0

7 138

7 138

7 138

0

27 634

40 121

40 121

0

2 605

2 605

2 605

Доставка на химични тоалетни за
гробищните паркове в Община Брезово

Доставка автовишка за ремонт улично
осветление в Община Брезово

ПЪТНА МРЕЖА
Ремонт общински път PVD2041
Зелениково-Чехларе от км 0+000 до
км11+000
Ремонт общински път PVD1230 -Отец
Кирилово-Дрангово-Златосел от км
5+300 до км 20+800
Ремонт общински път PVD1231
Пъдарско-Стрелци-Сърнегор 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 БорецВърбен от км 3+500 до км 15+300
Ремонт общински път PVD1040 БабекСвежен 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
Доставка на пътни знаци и табели
Доставка на пътно-маркировъчна боя
Доставка на пътно-маркировъчна
машина
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/

0
0
0

0
0
0

3 594
2 843
7 051

3 594
2 843
6 806

318 300

318 300

318 300

312 192

0

35 538

35 538

35 538

318 300

353 838

353 838

347 730

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ПРИХОДИ по §40-00
«Постъпления от продажби на общински нефинансови активи»
в община Брезово през 2013 год.
ОБЕКТ

ПЛАН
2013 год.

/лв./
25 000
50 000

Ремонт улично осветление в Община Брезово
Ремонт детска градина в гр.Брезово

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2013 г.
от«Постъпления от продажби на общински

75 000

АКТУАЛИЗ
ИРАН
ПЛАН
2013 год.
/лв./
17 990
49 972

67 962

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 452
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК,
Общинският съвет – Брезово приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Брезово, както следва:
§ 1. Към чл.7 се допълва ал.4 със следния текст:
“Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително”
§ 2. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително,
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните
категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „EEV", определеният по чл. 55 данък за
съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто по решение на общинския съвет.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на
сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5" и „Евро 6" - с 60 на сто намаление, от
определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4",
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и
„ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория."

§ 3 Измененията и допълненията в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Брезово са приети с решение № ........, п-л № ...../2013г. и
влизат в сила от 01.01.2014г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 453
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 и 6 от ЗМДТ,
във връзка с чл.79 от АПК, Общинският съвет – Брезово приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово, както
следва
§ 1 Изменя се чл.16, както следва:
1. В точка втора след думата „събиране” се допълват думите
„включително разделно”
2. В точка трета думите „чл.71А и 71Е” се заменят с „чл.60 и 64”
§ 2 В чл.18 се правят следните изменения:
1. Алинея четвърта се отменя.
§ 3 Чл. 18а се изменя и приема следния текст:
/1/ Не се събира такса за:
т.1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато общината не предоставя
услугата.
т.2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –
когато услугата не се предоставя от общината.
т.3. обезвреждане на битовите отпадъци в съоръжения - когато няма
такива.
/2/ Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване:
1. За имотите, които няма да се ползват през цялата година и данъчно
задълженото лице (граждани и фирми) е подало декларация по образец в
деловодството на общинска администрация до края на предходната година.
2. При промяна на собственика на имот, за който е подадена
декларация по т.1 за текущата година, при условие че новия собственик

подаде декларацията по т.1 в двумесечен срок от датата на придобиването
му.
§4 Създава се нов чл.18б със следния текст:
/1/ Освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и
сметоизвозване по чл. 18а, ал.2, т.1,т.2 от наредбата се извършва от комисия
назначена със заповед на кмета на общината, която проверява декларираните
обстоятелства.
/2/ Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за
сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 18а, ал.2, т. 1 и т. 2 от наредбата, ако
имотът или част от него се ползва от съсобственик или ползвател през
посочения в декларацията период или част от него, както и ако през
декларирания период или част от него в имота се извършват строителни или
довършителни дейности.
/3/ В случаите, когато имота, деклариран като неползван, след
проверка от комисията при общинска администрация се установи ползване
на имота, таксата се определя и дължи в годишен размер. Нарушителите
подлежат и на санкция, съгласно чл.123, ал.3 от ЗМДТ.
§ 5 Досегашен чл.18б става 18в със следното изменение:
1. В алинея втора думата „или” се заличава
§ 6 Досегашен чл.18в става 18 г и се изменя, както следва:
1. След думите „молитвени домове” се поставя запетая и се допълват
думите „храмове и манастири”
§7 Изменя чл.22, както следва:
1. В текста на тире второ думите „1,25 % от МРЗ за страната” се
заменят с „3.00лв.”
2. В текста на тире трето думите „1 % от МРЗ за страната” се заменят с
„2.00 лв.”
§ 8 Изменя чл.47, както следва:
1. Алинея пета се допълва с второ изречение със следния текст”
„Разпоредбата не се прилага за чл.51, т.16”
§ 9 Изменя чл.51, както следва:
1. Точка 16 се изменя и придобива следната редакция:
Удостоверение за данъчна оценка:
а/ за имоти в регулация
- за обикновенна услуга срок - 14 дни
- за бърза услуга – срок 3 дни
- за експресна – за деня
б/ за имоти извън регулация
- за обикновенна услуга срок - 14 дни

6.00 лв./бр.
10.00 лв./бр.
18.00 лв./бр.
3.00 лв./бр.

- за бърза услуга – срок 3 дни
- за експресна – за деня

6.00 лв./бр.
12.00 лв./бр.

§10 Измененията и допълненията в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Брезово са приети с р-е- №......., п-л №...../........2013 г. и влизат в сила
от 01.01.2014г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 454
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: План-сметка за 2014 година за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или дреги съоръжения;
чистота на териториите за обществено ползване.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ, чл.16, чл.16а,
чл.16в и чл.16г от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Брезово, Общинският съвет реши:
1. Определя основата за изчисляване на такса битови отпадъци както следва :
- за физически лица – промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти
- за юридически лица – промил върху по-високата от данъчната оценка и отчетната
стойност на недвижимите имоти.
2. Определя годишна такса битови отпадъци за 2014г. за имотите на физически
лица в населените места, както следва:
а) за имоти, намиращи се в гр.Брезово и с.Чоба – 6,8 промила върху данъчната
оценка на имота, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,46 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,51 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,83 промила
б) за имоти, намиращи се в следните населени места от територията на общината:
Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Розовец, Отец Кирилово,
Стрелци, Пъдарско, Сърнегор, Свежен, Тюркмен, Чехларе – 6,6 промила върху
данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,26 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,51 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,83 промила
3. За нежилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци:
а) подали декларация по чл.16а от Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, приема годишен размер на такса за обслужване четири
пъти месечно на :
- контейнер тип „Бобър” с обем 1100 литра
- 895,00 лв.
В таксата са включени разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ.
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места се определя в размер на 1.83 промила върху по-високата от данъчната
оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти;

б) когато не може да се установи броя на използваните съдове - 6.8 промила върху
по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,46 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,51 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,83 промила
4. Определя за жилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци – 6,8
промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,46 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,51 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,83 промила
5. Утвърждава план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите по
видове дейности за 2014г. по населени места, съгласно Приложение 1.
6. Задължава Кмета на Община Брезово да включи в бюджета на общината за
2014г. по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 455
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: Приемане Програма за работа на ОбС за І-то полугодие на
2014г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя
на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, т.7 от Правилника за
организацията и дейността му с ОбА, Общинският съвет гр.Брезово приема
Програма за работа на Общинския съвет гр.Брезово през първото полугодие
на 2014 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 456
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план –ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на зем.имот №
057023, местност „СУХИЛИВАДИ/КАЛ.ПЪТ” в землището на с.Пъдарско, Община
Брезово и узаконяване на рибовъдно стопанство – 6 бр. земнонасипни басейни,
обслужващи сгради и навеси.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.59, ал.1, чл.108, ал.1,
чл.109, ал.1, т.1 и ал.2, чл.124а, ал.7, чл.124б ал.1, чл.125, ал.1 от ЗУТ, §127,
л.2, §184, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗИДЗУТ, чл.18 и чл.20а, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.50 и
чл.51 от ППЗОЗЗ, Заявление вх. № 94-00-2488 от 18.11.2013 год. на Петър
Димитров Петров и Трайчо Георгиев Гешев и Решение № 5, взето с Протокол
№ 22/04.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
Устройствен План- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна
предназначението на № 057023, местност „СУХИЛИВАДИ/КАЛ.ПЪТ” в
землището на с.Пъдарско, Община Брезово и узаконяване на рибовъдно
стопанство – 6 бр. земнонасипни басейни, обслужващи сгради и навеси.
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПРЗ по т.1 съгласно
скицата-предложение .
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 457
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план –ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на зем.имот №
011043 и зем.имот №011020 и образуване на нови УПИ „За птицеферма” в местност
„Меше курия” в землището на с.Отец Кирилово, Община Брезово

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.59,ал.1, чл.108 ал.1, чл.109,
ал.1,т.1 и ал.2 , чл.124а,ал.1 и ал.7, чл.124б ал.1, чл.125 ал.1 от ЗУТ, , чл.18 и
чл.20а, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.50 и чл.51 от ППЗОЗЗ, Заявление вх. №26-00563/16.12.2013 год. от „Божидар 2010”ЕООД и Решение № 4, взето с
Протокол № 23/18.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство
на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
Устройствен План- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна
предназначението на имот № 011043 и имот №011020 в местност „Меше
курия” в землището на с.Отец Кирилово, Община Брезово, за смяна
предназначението на земеделските земи за птицеферма.
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПРЗ по т.1 съгласно
скицата-предложение .
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 458
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 299, т.1.6.1.
«Помощи по решение на ОбС», взето с протокол № 22 от 22.02.2013 г.,
Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъде подпомогната:
1. Катюша Стефанова Борисова със сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 459
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 299, т.1.6.1.
«Помощи по решение на ОбС», взето с протокол № 22 от 22.02.2013 г.,
Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъде подпомогната:
1. Ваня Златева Тарова със сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 460
Взето с протокол № 31 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 21.12.2013г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижими имоти –
сгради в с.Чехларе и с.Свежен
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.33 и чл.66 от Закона за
собствеността Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие „РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ БРЕЗОВО”, ЕИК 000435650, вписана в Търговски регистър при Агенция
по вписванията, Служба по вписванията гр.Пловдив, седалище и адрес на управление
гр.Брезово, ул.”Вела Благоева” №3, представлявана от ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ Председател на РПК”БРЕЗОВО” да продадат описаните по-долу сгради,на лица, при
цена и условия каквито сметнат за подходящи, а именно:
-ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 250 кв.м /двеста и
петдесет кв.м/, находяща се в с.Чехларе, общ.Брезово, обл.Пловдив, изградена в УПИ VІ
/шести/-селкооп, имот пл.№74 /седемдесет и четири/ от кв.19 /деветнадесети/ по
кадастрален и регулационен план на с.Чехларе, одобрен със заповед № 28/29.06.1993 год.
с площ на урегилирания поземлен имот 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м, който е
частна общинска собственост съгласно АЧОС № 275/10.07.2001 год. , вписан в Агенция
по вписванията, Имотен регистър при Служба по вписванията гр.Пловдив.
-ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 72 кв.м /седемдесет и
два кв.м/ , находяща се в с.Чехларе, общ.Брезово, обл.Пловдив, изградена в УПИ VІ
/шести/-селкооп, имот пл.№74 /седемдесет и четири/ от кв.19 /деветнадесети/ по
кадастрален и регулационен план на с.Чехларе, одобрен със заповед № 28/29.06.1993 год.
с площ на урегилирания поземлен имот 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м, който е
частна общинска собственост съгласно АЧОС № 275/10.07.2001 год. , вписан в Агенция
по вписванията, Имотен регистър при Служба по вписванията гр.Пловдив.
-ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 30 кв.м /тридесет
кв.м/ , находяща се в с.Чехларе, общ.Брезово, обл.Пловдив, изградена в УПИ VІ /шести/селкооп, имот пл.№74 /седемдесет и четири/ от кв.19 /деветнадесети/ по кадастрален и
регулационен план на с.Чехларе, одобрен със заповед № 28/29.06.1993 год. с площ на
урегилирания поземлен имот 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м, който е частна
общинска собственост съгласно АЧОС № 275/10.07.2001 год. , вписан в Агенция по
вписванията, Имотен регистър при Служба по вписванията гр.Пловдив.

-НАВЕС със застроена площ 35 кв.м /тридесет и пет кв.м/ , находящ се в с.Чехларе,
общ.Брезово, обл.Пловдив, изграден в УПИ VІ /шести/-селкооп, имот пл.№74 /седемдесет
и четири/ от кв.19 /деветнадесети/ по кадастрален и регулационен план на с.Чехларе,
одобрен със заповед № 28/29.06.1993 год. с площ на урегилирания поземлен имот 790
/седемстотин и деветдесет/ кв.м, който е частна общинска собственост съгласно АЧОС №
275/10.07.2001 год. , вписан в Агенция по вписванията, Имотен регистър при Служба по
вписванията гр.Пловдив.
-ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 60 кв.м /шестдесет
кв.м/ , находяща се в с.Свежен, общ.Брезово, обл.Пловдив, изградена в УПИ ІІ /втори/магазин, имот пл.№274 /двеста седемдесет и четири/ от кв.30 „р” /тридесет „р”/ по
кадастрален и регулационен план на с.Свежен, одобрен със заповед № 8/16.03.1993 год. с
площ на урегилирания поземлен имот 200 /двеста/ кв.м, който е частна общинска
собственост съгласно АЧОС № 4360/13.12.2013 год. , вписан в Агенция по вписванията,
Имотен регистър при Служба по вписванията гр.Пловдив.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

