ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 467
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в община Брезово през 2014 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.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,
Общинскиият съвет гр.Брезово приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община Брезово през 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
№ 468
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община БРЕЗОВО за 2014 година.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3 / 15.01.2014г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и
Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности на Община
Брезово, Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината и
станалите разисквания,
РЕШИ:
I. Приема бюджета на Община Брезово за 2014 година /съгласно Приложение № 1/,
както следва:
1. ПРИХОДИ
4 401 085 лева
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
2 276 464 лева
1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности
2 055 819 лева
1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи
3 000 лева
1.1.3. Преходен остатък от 2013 година /съгласно Приложение № 2/ 217 645 лева
1.2. Приходи за местни дейности
2 124 621 лева
1.2.1. Данъчни приходи
272 100 лева
1.2.2. Неданъчни приходи
874 053 лева
1.2.3. Трансфери от ЦБ
766 500 лева
1.2.3.1. обща изравнителна субсидия
334 600 лева
1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
54 000 лева
1.2.3.3. целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 377 900 лева
- в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 220 300 лева
1.2.4. Временни безлихвени заеми (-)
-64 745 лева
1.2.5. Финансиране – заеми и погашения
9 462 лева
1.2.6. Преходен остатък от 2013 година /съгласно Приложение № 2/ 267 251 лева

2. РАЗХОДИ

4 401 085 лева

2.1. За делегирани от държавата дейности
2 276 464 лева
2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия
44 380 лева
2.2.1. за общинска администрация
20 000 лева
2.2.2. за общообразователни училища
19 380 лева
2.2.3. за ЦНСТ
5 000 лева
2.3. За местни дейности
2 080 241 лева
2.3.1. общинска администрация
466 020 лева
2.3.2. общински съвет
90 790 лева
2.3.3. образование
125 000 лева
2.3.4. социално осигуряване
237 870 лева
2.3.5. БКС и опазване околна среда
654 890 лева
2.3.6. спорт и култура
72 000 лева
2.3.7. иконом. дейности
375 173 лева
2.3.8. други разходи /лихви/
2 000 лева
2.3.9. резерв
56 498 лева
3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на минус (-) 494 358 лева.
4. Приема инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 447 008 лева, съгласно
Приложение № 3.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 5 000 лева;
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други
цели) – 4 000 лева;
6. Субсидии за:
6.1. читалища – 96 000 лева, съгласно Приложение № 4;
6.2. спортни клубове – 40 000 лева;
6.3. клубове на пенсионера – 3 000 лева;
7. Приема следните лимити за разходи:
7.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
7.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 6 000 лева.
7.3. На основание чл.8, ал.3 и 4 от ЗМДТ разликата между реалната издръжка и
таксата за деца в ЦДГ се поема от общинския бюджет.
7.4. На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА транспортните разходи на учащите се над 16
годишна възраст в ПГ „Златю Бояджиев” гр.Брезово и СОУ „Христо Смирненски”
гр.Брезово са за сметка на общинския бюджет за времето на учебните заниятия. В
случаите когато превозът на учениците се извършва със специализиран превоз, определя
цена 0.20 лв/км за одобреният дневен пробег съгласно НАРЕДБА № 2 от 31.03.2006 г. за
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни
актове за определени категории пътници. Настоящото решение е в сила до 30.06.2014 г.
8. Утвърждава:
8.1. Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в
размер на 70% за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно
Приложение № 5.1.

8.2. Списък на лицата от педагогическия персонал /Приложение № 5.2./ имащи право
на възстановяване на част от извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето
им до местоработата в друго населено място и обратно, съгласно чл.40в от ЗНП. Размерът
на въстановените разходи е в рамките на средствата предоставени по бюджета на Община
Брезово въз основа на акт на Министерски съвет.
II. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 1 448 020 лева, съгласно Приложение № 6.
III. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2014 - 2016 г., съгласно Приложение № 7.
IV. Определя максимален размер на дълга, както следва:
1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 45 000
лева.
2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014
година в размер на 45 000 лева.
3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 8.
V. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2014 година в размер на 1 876 188 лева.
VI. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2014 година в размер на 2 126 188 лева.
VII. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва по т.I.2.3.9. от настоящето
решение.
VIII. Възлага на кмета:
1. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
4. В срок до 31.03.2014г. да предложи за одобрение от общинския съвет
разпределение на сумата по т.I.6.2.
IX. Упълномощава кмета:
1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
3. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския
бюджет:
3.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2014 година;
3.2. при предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;
3.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им
по решение на ОбС.
4. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на бюджета за 2014г. да ползва временен заем от
извънбюджетните средства и фондове на общината.
X. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета,
конкретни мерки за изпълнението му.
XI. Приема за сведение Протокола/Протоколите от публичното обсъждане на
бюджета, съгласно Приложение № 9.

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
№ 469
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в
частна общинска собственост на част от недвижим имот в 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.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и влязла в
сила заповед №945/15.11.2013 год. за одобряване на ПУП-ПР за част от кв.37
от действащия план на с.Свежен, Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявена за частна общинска собственост част от
УПИ ХІІІ-554, кв.37 от действащия план на с.Свежен, одобрен със з-д
№08/16.03.1993 год. и №838/01.10.2013 год. на кмета на община Брезово с
площ 49 /четиридесет и девет/ кв.м, която част е обозначена в жълто на скица
№21/20.01.2014 год., поради отпаднала необходимост частта от 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
№ 470
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.
ОТНОСНО: Предложение за прехвърляне на собственост на предаваема част по
действащ ПУП на село Чоба към УПИ VІ 1413 от квартал 31.

Общинският съвет след като изслуша предложението на 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 §8, ал.2, т.1 и
ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, Общинският съвет Брезово дава съгласие да се
приложи регулацията по отношение на УПИ VІ-1413, кв.31 от действашия
план на с.Чоба, одобрен с решение №343/15.07.2003 год. на Общински съвет
гр.Брезово, като община Брезово с договор прехвърли собствеността върху
88 /осемдесет и осем/кв.м, включени в УПИ VІ 1413 от квартал 31 по плана
на село Чоба, община Брезово, обл. Пловдивска на заявителя Марин Христев
Генов.
2. Приема изготвената на 20.01.2014 год. от лицензиран оценител
пазарна оценка на правото на собственост върху 88 кв.м в размер на 440,00
/четиристотин 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
№ 471
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска собственост
за настаняване на постоянен пчелин в гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.1 и 3 от Закона за
общинската собственост, чл.66, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.11, ал.1 и 2 от Закона за пчеларството
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Учредява право на ползване за срок от 10 /десет/ години, с цел устройване на
постоянен пчелин с над десет пчелни семейства върху общински недвижим имот,
представляващ част от поземлен имот № 000091 от КВС на гр.Брезово, НТП: храсти с
площ на целия имот 9,938 дка, ІV / четвърта/категория, без указана местност, при
граници и съседи: поземлен имот № 000092-язовир-община Брезово и №001030-пасище с
храсти-ОПФ-необр.земя, която част е с площ 2 /два/ декара и се намира в
североизточната част на имота, определена съгласно скица-предложение, която е
неразделна част от настоящото решение на „СРЕДНОГОРИЕ 2014”ООД, седалище и
адрес на управление гр.Пловдив-4004, р-н Южен, ул.”Кукленско шосе” №3, ЕИК
202869633, вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър, представлявано от
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЖУЛЕВ, в качеството му на управител и съдружник.
2. Определя цена на учреденото право на ползване в размер на 80,00 лева за два
декара от имота за една календарна година, а за целия период на ползване цена в размер на
800,00 /осемстотин/ лева.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
подписване на договор за учредено право на ползване.

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
№ 472
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.
ОТНОСНО: Предложение за прехвърляне на собственост на предаваема част по
действащ ПУП на село Тюркмен към УПИ ІІ 303 от квартал 39.

Общинският съвет след като изслуша предложението на 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 §8, ал.2, т.1 и
ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за устройство
на територията/ЗУТ/, Общинският съвет Брезово дава съгласие да се приложи
регулацията по отношение на УПИ ІІ-303, кв.39 от действашия план на
с.Тюркмен, одобрен със заповед №2/28.02.1994 год. на кмета на общината,
като община Брезово с договор прехвърли собствеността върху 134 /сто
тридесет и четири/кв.м, включени в УПИ ІІ-303 от квартал 39 по плана на
село Тюркмен, на заявителя Катя Дойчева Тодорова.
2. Приема изготвената на 20.01.2014 год. от лицензиран оценител
пазарна оценка на правото на собственост върху 134 кв.м. в размер на 469,00
/четиристотин шестдесет и девет/ 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
№ 473
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя в землището на
с.Розовец.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал., 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 Общински 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 №143007 /едно,четири,три,нула,нула,седем/, НТП:нива
с площ 10 /десет/ дка, местност «ГОЛАТА ЧЕРКВА», ІХ /девета/ категория, при граници
и съседи: поземлени имоти №№ 143006-нива-н-ци на Стоян Атанасов Куруджиев,
143005-нива-н-ци на Пенчо Стоянов Пенчев, 135029-полски път-кметство Розовецнеобр.земя, 143008-нива-н-ци на Русен Митев Матански и 141028-полски път-кметство
Розовец-необр.земя- АЧОС 4278/11.11.2013 год.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга както следва:
 1-ва – 3-та година - 15,00 /петнадесет/ лева на декар
 4-та – 15-та година – 30,00 /тридесет/ лева на декар
3. Определя депозит за участие в търга: 100,00 /сто/ 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 – 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
№ 474
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижими имоти публична общинска
собственост-пасище,мера в землището на гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.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,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 5 /пет/ години, след
провеждане на публични търгове с тайно наддаване, с цел отглеждане на пасищни
животни, общински недвижими имоти – публична общинска собственост,
представляващи:
Поземлен имот №000117 /нула,нула,нула,едно,едно, седем/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище, мера с площ на целия имот от 107.628 /сто и седем декара шестстотин
двадесет и осем кв.м/ дка, в местност ”ТРИМОГИЛИ”; четвърта категория, при граници и
съседи: поземлени имоти 000275-полски път-ОПФ-необработваема земя,000276напоителен
канал-ОПФ-необработваема
земя,
000195-път
ІІ
клас-държавна
собственост,000088-пасище,мера-ОПФ-необр. земя, и други, АПОС №2297/13.04.2009 год.
Поземлен имот №000227 /нула,нула,нула,две,две,седем/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище, мера с площ на целия имот от 14,688 /четиринадесет декара шестстотин
осемдесет и осем/ дка, в местност ”СЕЛСКОТО”; четвърта категория, при граници и
съседи: поземлени имоти № 000228-полски път-ОПФ-необработваема земя, 000314-полски
път-ОПФ-необр.земя, 000313-напоителен канал-ОПФ-необработваема земя,000195-път ІІ
клас-държавна собственост и други, АПОС №3084/01.06.2011 год.
Поземлен имот №000286 /нула,нула,нула,две,осем,шест/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище, мера с площ на целия имот от 2,167 /две хиляди сто шестдесет и седем/ дка,
в местност ”СЕЛСКОТО”; четвърта категория, при граници и съседи: поземлени имоти №

011001-нива-Гено Станев Кюркчиев, 000314-полски път-ОПФ-необр.земя, 000257-пасище
с храсти-ОПФ-необработваема земя, АПОС №3082/01.06.2011 год.
Поземлен имот №000288 /нула,нула,нула,две,осем,осем/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище, мера с площ на целия имот от 20,215 /двадесет декара двеста и петнадесет
кв.м/ дка, в местност ”ТРИ МОГИЛИ”; четвърта категория, при граници и съседи:
поземлени имоти № 00291-напоителен канал-ОПФ-необр.земя, 000275-полски път-ОПФнеобр.земя, 000289-изоставени тр.насаждения-ОПФ-необработваема земя, АПОС
№2295/13.04.2009 год.
Поземлен имот №102052 /едно,нула,две,нула,пет,две/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище, мера с площ на целия имот от 10,732 /десет хиляди седемстотин тридесет и
два кв.м/ дка, в местност ”КАРА ДЕРЕ”; четвърта категория, при граници и съседи:
поземлени имоти № 102001-вр.неизп.нива-Кольо Георгиев Раднев, 102047-пасище,мераОПФ-необр.земя,
000276-напоителен
канал-ОПФ-необработваема
земя,
АПОС
№2298/13.04.2009 год.
Поземлен имот №102043 /едно,нула,две,нула,четири,три/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище, мера с площ на целия имот от 18,951 /осемнадесет декара деветстотин
петдесет и един кв.м/ дка, в местност ”КАРА ДЕРЕ”; четвърта категория, при граници и
съседи: поземлени имоти № 000275-полски път-ОПФ-необр.земя, 102044изост.тр.насаждения-ОПФ-необр.земя, 102014-използвана ливада-Петър Цвятков Илиев и
др., 102012-използв.ливада-Паунка Стоянова Черняева и др., АПОС №2296/13.04.2009 год.
Поземлен имот №102051 /едно,нула,две,нула,пет,едно/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище, мера с площ на целия имот от 47,802 /четиридесет и седем декара
осемстотин и два кв.м/ дка, в местност ”КАРА ДЕРЕ”; четвърта категория, при граници и
съседи: поземлени имоти № 102047-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 102050-мочурищеОПФ-необр.земя, 000276-напоителен канал-ОПФ-необр.земя, 102002-нива-Гено Недев
Недев и други, АПОС №2293/13.04.2009 год.
Поземлен имот №000169 /нула,нула,нула,едно,шест,девет/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище, мера с площ на целия имот от 14,037 /четиринадесет декара тридесет и седем
кв.м/ дка, в местност ”ДЕРЕН АЛЧАК”; четвърта категория, при граници и съседи:
поземлени имоти № 000170-вътрешна река-ОПФ-необр.земя, 000146-полски път-ОПФнеобр.земя, 050008-нива-н-ци на Стойко Колев Каназирски, 050009-нива-н-ци на Стайко
Златев Таров и други, АПОС №4416/18.12.2013 год.
Поземлен имот №000257 /нула,нула,нула,две,пет,седем/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище с храсти с площ на целия имот от 12,775 /дванадесет декара седемстотин
седемдесет и пет кв.м/ дка, в местност ”СЕЛСКОТО”; четвърта категория, при граници и
съседи: поземлени имоти № 000286-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 000314-полски пътОПФ-необр.земя, 000275-полски път-ОПФ-необр.земя, 000281-полски път-ОПФнеобр.земя и други, АПОС №4417/18.12.2013 год.

2. Участниците в търга 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);
3. Участниците в търга следва да отговарят на изискванията за участие в търг за
земи от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ
4. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева/дка без включен
ДДС, наем за една календарна година.
5. Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева за всеки отделен
имот.
6. 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,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 475
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2014г.
ОТНОСНО: Прехвърляне права на ползване по договори за учредено право на ползване
върху общински земеделски земи.

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.8, ал.3 от договор №
84/30.07.2010 год. и чл.2, ал.3 от договор № 16/08.03.2013 год. Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие правата на ползвателите НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ от
гр.Пловдив и МАРИЯН ЕМИЛОВ РАЕВ от гр.Пловдив притежавани от тях по договори
№ 84/30.07.2010 год. и № 16/08.03.2013 год. да бъдат прехвърлени на „СРЕДНОГОРИЕ
2014”ООД, седалище и адрес на управление гр.Пловдив-4004, р-н Южен, ул.”Кукленско
шосе” №3, ЕИК 202869633, вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър,
представлявано от ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЖУЛЕВ - управител като прехвърлените
правата ще бъдат упражнявани от „СРЕДНОГОРИЕ 2014”ООД съобразно разпоредбите
и при условията на посочените договори.
2.Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
прехвърляне правата на ползване.

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/

