ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 477
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Информация за дейността на служителите от РУ „Полиция”
гр.Раковски за 2013г.

Общинският съвет след като изслуша информацията на началника на
РУ „Полиция” гр.Раковски, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет-Брезово
приема за сведение информацията за дейността на служителите от РУ
„Полиция” гр.Раковски за 2013г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 478
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Брезово (20072013г.) за 2013г.
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 и т. 24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.91, ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общинският
съвет гр.Брезово одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението
на Общинския план за развитие на община Брезово (2007-2013г.) за 2013г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 479
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги в
община Брезово за 2015г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36б, ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският
съвет гр.Брезово приема План за развитието на социалните услуги в община
Брезово за 2015г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 480
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма
за закрила на детето 2013г. за община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша отчета на комисията за закрила
на детето при община Брезово, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет-Брезово
приема за сведение отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила
на детето 2013г. за община Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 481
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на Общинската програма за закрила на детето2014г. за 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.23 от ЗМСМА и чл. 3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет-Брезово приема
Общинска програма за закрила на детето - 2014г. за община Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 482
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общинската комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
през 2013г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя
на КБППМН на общината, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет-Брезово
приема за сведение отчет дейността на Общинската комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2013г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 483
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители 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 № 468, т.5.2., взето с
протокол № 33/28.02.2014г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският
съвет дава съгласие да бъдат подпомогнати жителите на община Брезово,
както следва:
1. Катюша Стефанова Борисова от гр.Брезово със сумата от 150.00 /сто
и петдесет/ лева.
2. Янка Минчева Фитнева от гр.Брезово със сумата от 50.00 /петдесет/
лева.
3. Красимира Бойчева Василева от гр.Брезово със сумата от 150.00 /сто
и петдесет/ лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 484
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Златосел.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
05.03.2014 год. на УПИ УПИ І /първи/ фурна, кв.23 /двадесет и трети/ от действащия план
на с.Златосел, одобрен със заповед № 01/03.02.1995 год. на кмета на общината, с площ на
целия имот 1120 /хиляда сто и двадесет/кв.м, ВЕДНО с изградената в този имот масивна
едноетажна сграда със застроена площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м, при граници на
имота: улица, УПИ ІІ 266, УПИ ХХ 264 и улица в размер на 10 495,00 /десет хиляди
четиристотин деветдесет и пет/ лева без ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: УПИ І /първи/ фурна, кв.23
/двадесет и трети/ от действащия план на с.Златосел, одобрен със заповед № 01/03.02.1995
год. на кмета на общината, с площ на целия имот 1120 /хиляда сто и двадесет/кв.м,
ВЕДНО с изградената в този имот масивна едноетажна сграда със застроена площ 215
/двеста и петнадесет/ кв.м, при граници на имота: улица, УПИ ІІ 266, УПИ ХХ 264 и
улица.
3. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 10 495,00
/десет хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева без ДДС.
4. Определя депозит за участие в търга : По 500,00 /петстотин/ лева.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 485
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за
доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІІІ 554 от
квартал 37 от плана на с.Свежен.
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.3 от
Преходни разпоредби /ПР/ на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинският
съвет Брезово:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация,
одобрен със заповед № 945/15.11.2013 год. по отношение на УПИ ХІІІ 554, кв.37 от
действашия план на с.Свежен, като община Брезово с договор прехвърли собствеността
върху 49 /четиридесет и девет/ кв.м, включени в УПИ ХІІІ /тринадесет/ 554 /петстотин
петдесет и четири/ от квартал 37 /тридесет и седми/ по плана на село Свежен, община
Брезово, обл. Пловдивска на заявителката ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА БОБЧЕВА.
2. Приема изготвената на 20.01.2014 год. от лицензиран оценител пазарна оценка
на правото на собственост върху 49 кв.м в размер на 196,00 /сто деветдесет и шест/ лева
без ДДС и я определя за продажна цена на правото на собственост.
3. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по
изпълнение на решението.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 486
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ, във
връзка с проект за изменение на ПУП-ПР на с.Златосел за УПИ Х 277, кв.22 от действащия
план на с.Златосел.

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 и т.11 от ЗМСМА чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.56
от НРПУРОИ, Общинският съвет – Брезово упълномощава кмета на Община Брезово да
сключи с Христина Пейчева Петрова от гр.Пловдив и Пейчо Петров Петров от
гр.Пловдив предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на
собственост върху площите, които се предават към имота предмет на гореописания проект
за изменение на ПУП, както следва:
– 22 /двадесет и два/ кв.м от УПИ 277 кв.22, които се предават към улица с о.т. 94-101 по
плана на с.Златосел и
- 269 /двеста шестдесет и девет/ кв.м от улично пространство с о.т. 94-101 по плана на
с.Златосел, които се предават към преконфигурирания УПИ Х 277, кв.22 по плана на
с.Златосел.
2. Приема приложените пазарни оценки, изготвени съгласно по чл.22, ал.3 от ЗОС
от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители,
както следва:
- За 269 кв.м от улица с о.т.94-101 по плана на с.Златосел, които се предават към
преконфигурирания нов УПИ Х 277, кв.22 по плана на с.Златосел пазарната цена е в
размер на 672,00 лв. /шестстотин седемдесет и два лева/ без ДДС
- За 22 кв.м от УПИ Х 277, кв.22, които се предават към улица с о.т.94-101 по плана на
с.Златосел пазарната цена е в размер на 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ без ДДС.
3. Определя цени на продаваните части, описани в т.1 от настоящото решение както
следва:
- За 269 кв.м от улица с о.т.94-101 по плана на с.Златосел, които се предават към
преконфигурирания нов УПИ Х 277, кв.22 по плана на с.Златосел цена е в размер на
817,80 лв. /осемстоти и седемнадесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС,
представляваща данъчната оценка, определена съгласно удостоворение №
6602007951/11.03.2014 год., издадено от община Брезово.
- За 22 кв.м от УПИ Х 277, кв.22, които се предават към улица с о.т.94-101 по плана на
с.Златосел цена е в размер на 66,90 /шестдесет и шест лева и деветдесет стотинки/ без

ДДС, представляваща данъчната оценка, определена съгласно удостоворение №
6602007949/11.03.2014 год., издадено от община Брезово.
4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор
за прехвърляне правата на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на заповед за
одобрение на изменение на ПУП -ПР на с.Златосел –за УПИ Х 277 в кв.22 и част от улица
с о.т. 94-101 по плана на с.Златосел, след влизане в сила на решение на Общински съвет за
промяна от публична в частна общинска собственост на 269 кв.м, представляващи част от
улично пространство с о.т. 94-101 по плана на с.Златосел, които се предават към
преконфигурирания нов УПИ Х 277 в кв.22 по плана на с.Златосел, отреден за жилищно
строителство.
5. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка,
послужила за определяне на цените по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се
актуализира и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.2, окончателния
договор да се сключи по по-високите.
6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 487
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на изменение на решение №475, взето с протокол № 33 от
13.02.2014 год. за прехвърляне права на ползване по договори за учредено право на
ползване върху общински земеделски земи за настаняване на постоянни пчелини.
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, Общинският съвет гр.Брезово:
1. ИЗМЕНЯ свое Решение № 475, взето с протокол №33 от заседание на Общински
съвет гр.Брезово проведено на 13.02.2014г., както следва:
1.1. В точка първа вместо текста „по договори № 84” да се чете текста: „по
договори № 94”.
1.2. В точка първа вместо текста „ЕГН 81********” да се чете „ЕГН 80********”.
2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 475 взето с протокол №33
от заседание на Общински съвет гр.Брезово проведено на 13.02.2014 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 488
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична общинска
собственост.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §12, точка 2 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /ДВ,
бр.103/ 29.11.2013 год./ Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
І.Дава съгласие да бъде открива процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените подолу чрез предоставянето им под наем, а именно:
1.Язовир „Кичест бряст” гр.Брезово, поземлен имот №000492 от КВС на
гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП:язовир, площ на имота: 64,221 /шестдесет и четири
декара двеста двадесет и един кв.м/ дка, при граници и съседи:поземлени имоти №№
000494-пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, 000518-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 000552предпазна дига-ОПФ-необр.земя, 000556-канал-ОПФ-необр.земя и други, АПОС
№1441/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
2.Язовир „До стопански двор” с.Зелениково, поземлен имот № 000646 от КВС на
с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП: язовир, площ на имота: 121,735 /сто двадесет и един
дка седемстотин тридесет и пет кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№000657-пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя,
000289-полски
път-ОПФЗелениково-необр.земя, 000645-пасище,мера- ОПФ-Зелениково-необр.земя и 000399полски път- ОПФ-Зелениково-необр.земя, АПОС №874/05.01.2004 год., вписан в Агенция
по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
3.Язовир „Летището” с.Зелениково, поземлен имот № 000500 от КВС на
с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП: язовир, площ на имота: 111,893 /сто и единадесет
декара осемстотин деветдесет и три кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№000626-пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя,
000623-полски
път-ОПФЗелениково-необр.земя, 064014-нива-Иван Марков Гаригов, 000494-полски път- ОПФЗелениково-необр.земя и други, АПОС №872/05.01.2004 год., вписан в Агенция по
вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
4.Водоем, поземлен имот № 234014 от КВС на с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП:
водоем, площ на имота: 3,287 /три декара двеста осемдесет и седем кв.м/ дка, при граници
и съседи: поземлени имоти №№234006-пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя,
234004-нива-Таньо Иванов Гърдев и др., 000066-широколистна гора-МЗХ-ДЛ и 234012-

полски път-ОПФ-Зелениково-необр.земя, АПОС №1938/02.11.2007 год., вписан в Агенция
по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
5.Водоем, поземлен имот № 000468 от КВС на с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП:
водоем, площ на имота: 9,927 /девет декара деветстотин двадесет и седем кв.м/ дка, при
граници и съседи: поземлени имоти №№000016-полски път-ОПФ-Зелениково-необр.земя,
000470-дере- ОПФ-Зелениково-необр.земя, 000021-полски път- ОПФ-Зелениковонеобр.земя,269015-нива-ОПФ-Зелениково-обр.земя, АПОС №1774/25.10.2006 год., вписан
в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
6.Язовир „Коджуоларе” с.Зелениково, поземлен имот № 000916 от КВС на
с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП: язовир, площ на имота: 98,570 /деветдесет и осем
декара петстотин и седемдесет кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№000973-пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя, 000915-широколистна гора-МЗХДЛ, 000913-пасище,мера-ОПФ-Зелениково-необр.земя, 000914-широколистна гора-МЗХДЛ и други, АПОС №873/05.01.2004 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.
7.Язовир „Коре дере-среден” с.Дрангово, поземлен имот № 000029 от КВС на
с.Дрангово, ЕКАТТЕ 23580,местност „Шишковата колиба”, НТП: язовир, площ на имота:
99,104 /деветдесет и девет декара сто и четири кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени
имоти №№ 000017-пасище,мера-общинска земя Дрангово-необраб., 000016-мочурищеобщинска земя Дрангово-необраб., 000025-пасище с храсти-общинска земя Дранговонеобраб., 000026-пасище,мера-общинска земя Дрангово-необраб. и други, АПОС
№1428/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
8.Язовир „Под селото” с.Сърнегор, поземлен имот № 000335 от КВС на
с.Сърнегор, ЕКАТТЕ 70593, НТП: язовир, площ на имота: 80,125 /осемдесет декара сто
двадесет и пет кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 000351др.селскост.т.-ОПФ-Сърнегор-необр.земя,
001044-др.селскост.т.-ОПФ-Сърнегорнеобр.земя, 001033-залесена терит.-МЗХ-ДЛ, 000353-вътрешна река-ОПФ-Сърнегорнеобр.земя и други, АПОС №1417/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.
9.Язовир „Меше кория” с.Отец Кирилово, поземлен имот № 000176 от КВС на
с.Отец Кирилово, ЕКАТТЕ 54451, НТП: язовир, площ на имота: 84,308 /осемдесет и
четири декара триста и осем кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№
000177-канал-ОПФ-Отец
Кирилово-необр.земя,
011032-пасище,мера-ОПФ-Отец
Кирилово-необр.земя,011019-изоставена нива-н-ци на Добрю Стойнов Недялков , 011020изоставена нива-„БОЖИДАР 2010”ЕООД и други, АПОС №1231/02.02.2005 год., вписан в
Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
10.Язовир „Геренджика” с.Отец Кирилово, поземлен имот № 000148 от КВС на
с.Отец Кирилово, ЕКАТТЕ 54451, НТП: язовир, площ на имота: 63,977 /шестдесет и три
декара деветстотин седемдесет и седем кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№ 000011-канал-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя, 000012-пасище,мера-ОПФ-Отец
Кирилово-необр.земя,000171-мочурище-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя , 000170-каналОПФ-Отец Кирилово-необр.земя и други, АПОС №1447/02.03.2005 год., вписан в Агенция
по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
11.Язовир „Сливката” с.Отец Кирилово, поземлен имот № 000117 от КВС на
с.Отец Кирилово, ЕКАТТЕ 54451, НТП: язовир, площ на имота: 33,920 /тридесет и три
декара деветстотин и двадесет кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№
000055-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя, 000071-канал-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя,
000064-мочурище-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя , 000029-канал-ОПФ-Отец Кириловонеобр.земя и други, АПОС №1448/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.

12.Язовир „Текен дере” с.Чоба, поземлен имот № 000573 от КВС на с.Чоба,
ЕКАТТЕ 81975, НТП: язовир, площ на имота: 25,663 /двадесет и пет декара шестстотин
шестдесет и три кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 031025-полски
път-ОПФ-Чоба-необр.земя,
031026-пасище,мера-ОПФ-Чоба-необр.земя,землищна
граница, 000057-пасище,мера-Чоба-необр.земя и други, АПОС №1460/02.03.2005 год.,
вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
13.Язовир „Ловджийска чешма” с.Чоба, поземлен имот № 000584 от КВС на
с.Чоба, ЕКАТТЕ 81975, НТП: язовир, площ на имота: 22,138 /двадесет и два декара сто
тридесет и осем кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 000014пасище,мера-ОПФ-Чоба-необр.земя, 000585-мочурище-ОПФ-Чоба-необр.земя, 000587канал-ОПФ-Чоба-необр.земя, 030032-пасище,мера-Чоба-необр.земя и други, АПОС
№1459/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
14.Язовир „Юреня” с.Чехларе, поземлен имот № 018106 от КВС на с.Чехларе,
ЕКАТТЕ 81308, НТП: язовир, площ на имота: 54,621 /петдесет и четири декара
шестстотин двадесет и един кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№
018107-полски път-общинска земя-кметство Чехларе, 018105-напоителен канал-общ.земякметство Чехларе, 018109-полски път-общ.земя-кметство Чехларе, 018110-пасище,мераобщ.земя-кметство Чехларе и други, АПОС №1436/02.03.2005 год., вписан в Агенция по
вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
15.Язовир „До стопански двор” с.Златосел, поземлен имот № 000591 от КВС на
с.Златосел, ЕКАТТЕ 31160, НТП: изкуствена водна площ, площ на имота: 26,331 /двадесет
и шест декара триста тридесет и един кв.м/дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№ 000592-пасище,мера-ОПФ-Златосел-необр.земя, 000556-пасище,мера-ОПФ-Златоселнеобр.земя, 000558-стопански двор-ДПФ-МЗХ, 000706-пасище,мера-ОПФ-Златоселнеобр.земя и други АПОС №1412/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.
16.Водоем, поземлен имот № 001037 от КВС на с.Тюркмен, ЕКАТТЕ 73794, НТП:
водоем, площ на имота: 41,155 /четиридесет и един декара сто петдесет и пет кв.м/ дка,
при граници и съседи: поземлени имоти №№001038-пасище,мера-необр.земя с.Тюркмен,
001034-полски път- необр.земя с.Тюркмен, 001036-пасище,мера- необр.земя с.Тюркмен,
001040-пасище,мера- необр.земя с.Тюркмен и други, АПОС №1434/02.03.2005 год.,
вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
17.Водоем, поземлен имот № 001047 от КВС на с.Тюркмен, ЕКАТТЕ 73794, НТП:
водоем, площ на имота: 5,110 /пет декара сто и десет кв.м/ дка, при граници и съседи:
поземлени имоти №№001046-пасище,мера-необр.земя с.Тюркмен,001028-нива-н-ци на
Иван Желев Пенчев, 001045-мочурище- необр.земя с.Тюркмен, 001048-пасище,меранеобр.земя с.Тюркмен и други, АПОС №1433/ 02.03.2005 год., вписан в Агенция по
вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
18.Водоем, поземлен имот № 001042 от КВС на с.Тюркмен, ЕКАТТЕ 73794, НТП:
водоем, площ на имота: 5,551 /пет декара петстотин петдесет и един кв.м/ дка, при
граници
и
съседи:
поземлени
имоти
№№001043-пасище,мера-необр.земя
с.Тюркмен,001034-полски път-необр.земя с.Тюркмен, 001044-пасище, мера- необр.земя
с.Тюркмен, 001045-мочурище- необр.земя с.Тюркмен и други, АПОС №1432/ 02.03.2005
год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
19.Язовир „Дългъна”, поземлен имот № 000068 от КВС на с.Тюркмен, ЕКАТТЕ
73794, НТП: язовир, площ на имота: 551,123 /петстотин петдесет и един декара сто
двадесет и три кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№000069пасище,мера-необр.земя с.Тюркмен,землищна граница, 000066-полски път-необр.земя
с.Тюркмен, 000065-пасище, мера- необр.земя с.Тюркмен и други, АПОС №1431/
02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.

20.Водоем, поземлен имот № 000570 от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП:
водоем, площ на имота:7,778 /седем декара седемстотин седемдесет и осем кв.м/ дка, при
граници и съседи: поземлени имоти №№000571-пасище,мера-ОПФ-Стрелци-необр.земя,
000573-полски път-ОПФ-Стрелци,000569-пасище,мера- Стрелци- необр.земя,060029полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя АПОС №1410/02.03.2005 год., вписан в Агенция по
вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
ІІ.Избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ „Условия и ред за провеждане на
публично оповестени търгове и конкурси”.
ІІІ.Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.1 от
настоящото решение в размер на 15,00 /петнадесет/ лева на декар без ДДС годишен наем.
ІV.Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовирите-10 /десет/ години.
V. Определя депозит за участие в търга- 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен
обект.
VІ.Специфични условия към участниците в търга:
-участниците в търга ба бъдат юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани по реда на Търговски закон
VІІ. Определя следните договорни условия:
7.1 След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава
съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на
воден обект, което се издава от кмета на община Брезово.
7.2 Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за
осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,
приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилник за правилна и безопасна експлоатация
и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ,
бр.97 от 02.11.2004 год.
VІІІ. Задължава кмета на общината, в случай на необходимост, до провеждане
на търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със становище от дирекция
„Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и храните.
ІХ. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на публичен търг с явно наддаване и подписване на договор за наем с
класирания на първо място участник.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 489
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Тюркмен
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53 ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
15.02.2014 год. на 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. на кмета на общината, с площ на целия имот 826 /осемстотин
двадесет и шест/ кв.м, ВЕДНО с изградената в този имот сграда със застроена площ 293
/двеста деветдесет и три/ кв.м-незавършено строителство, при граници на имота: улица,
УПИ ІІ 442 обществено обслужващи и складови дейности, УПИ І кметство, търговски
дейности, културен дом в размер на 9301,00 /девет хиляди триста и един/ лева.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: 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. на кмета на общината, с
площ на целия имот 826 /осемстотин двадесет и шест/ кв.м, ВЕДНО с изградената в този
имот сграда със застроена площ 293 /двеста деветдесет и три/ кв.м-незавършено
строителство, при граници на имота: улица, УПИ ІІ 442 обществено обслужващи и
складови дейности, УПИ І кметство, търговски дейности, културен дом.
3. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 9301,00
/девет хиляди триста и един/ лева.
4. Определя депозит за участие в търга : По 500,00 /петстотин/ лева.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 490
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот в 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.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
20.01.2014 год. на правото на строеж за изграждане на жилищна сграда на 150 кв.м
разгъната застроена площ /РЗП/ в УПИ І /първи/-жилищно застрояване, кв.34 /тридесет и
четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 год. и заповед
№944/15.11.2013 год. на кмета на общината с площ 1130 /хиляда сто и тридесет/ кв.м,
при граници:край на регулацията, УПИ ІV държ., УПИ ІІІ държ и улица в размер на
1506,00 /хиляда петстотин и шест/ лева за 150 кв.м разгъната застроена площ на
сградата.
2. Дава съгласие да бъде учредено възмездно, безсрочно право на строеж за
построяване на жилищна сграда, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване в
урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/-жилищно застрояване, кв.34 /тридесет и
четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 год. и заповед
№944/15.11.2013 год. на кмета на общината с площ 1130 /хиляда сто и тридесет/ кв.м,
при граници:край на регулацията, УПИ ІV държ., УПИ ІІІ държ и улица.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 1506,00 /хиляда петстотин и шест/
лева за 150 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева.
5. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за учредяване право на строеж.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 491
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Определяне на предназначението на общински жилища .
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.42, ал.2 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет гр.Брезово:
Определя предназначението на общинските жилища, находящи се в Жилищен блок
№1 в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, построен в УПИ ХІІ-1245 Комплексно жилищно
строителство, кв.28 от действащия план на гр.Брезово, както следва:
1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди:
- Вход „А”, етаж 3, ап.№10 със застроена площ 38 кв.м, състоящ се от една стая и кухня,
мазе и тавнско помещение, АЧОС №70/06.03.1998 год.
2. Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито
имоти са отчуждени за общински нужди:
-Вход „А”, етаж 3, ап.№9 със застроена площ 59 кв.м, състоящ се от две стаи и кухня, мазе
и таванско помещение, АЧОС №3603/01.10.2012 год.
-Вход „Б”, етаж 2, ап.№5 със застроена площ 84 кв.м, състоящ се от три стаи и кухня, мазе
и таванско помещение, АЧОС №3602/01.10.2012 год.
-Вход „Б”, етаж 4, ап.№17 със застроена площ 97 кв.м, състоящ се от три стаи, столова и
кухня, мазе и таванско помещение, АЧОС №3601/01.10.2012 год.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 492
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за социално жилище по реда на чл.49а
от ЗОС 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.49а от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.6, т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
15.02.2014 год. на правото на строеж за изграждане на жилищна сграда на 100 кв.м
разгъната
застроена
площ
/РЗП/
в
УПИ
ХVІІ
/седемнадесети/-1994
/едно,девет,девет,четири/- социално жилище, кв.106 /едно,нула,шест/ от плана на
гр.Брезово, одобрен със заповед № 06/20.03.1992 год. и заповед № 966/25.11.2013 год. на
кмета на общината за одобряване на ПУП-ПР, с площ на целият имот 635 /шестстотин
тридесет и пет/ кв.м , при граници : УПИ ХVІІІ-1994, УПИ Х-2000, УПИ ХІV-1997, УПИ
ХVІ-1995 и улица в размер на 514,00 /петстотин и четиринадесет/ лева за 100 кв.м
разгъната застроена площ на сградата.
2. Дава съгласие да бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж за
построяване на жилищна сграда върху УПИ № ХVІІ /седемнадесети/-1994
/едно,девет,девет,четири/- социално жилище, кв.106 /едно,нула,шест/ от плана на
гр.Брезово, одобрен със заповед № 06/20.03.1992 год. и заповед № 966/25.11.2013 год. на
кмета на общината за одобряване на ПУП-ПР, с площ на целият имот 635 /шестстотин
тридесет и пет/ кв.м , при граници : УПИ ХVІІІ-1994, УПИ Х-2000, УПИ ХІV-1997, УПИ
ХVІ-1995 и улица на АНГЕЛ ЯНКОВ КОЛЕВ с постоянен адрес гр.Брезово, общ.Брезово,
обл.Пловдив, ул. „ Радецки” №26.
3. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 293,00 /двеста
деветдесет и три/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено право на строеж .

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 493
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти в местност „Дондуково”,
землище на с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и след направено допълнение от общински съветник, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни оценки от месец
.02.2014 год. на изброените по-долу имоти, както следва:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

№ на
имота
62.5
62.7
62.12
62.14
62.23
62.67
62.68
62.77
62.78
62.79
62.82
62.87
62.88
62.89
62.90
62.97
62.101
62.138
62.139

Площ
в
кв.м
615
608
865
1044
202
1191
730
829
1343
800
1872
974
991
1050
337
456
474
435
808

НТП

Други жилищни терени
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орнао земя/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орна земя/
Лозови насажд./нетерасирани/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя
Нива/орна земя/
Индивидуално застрояване
Нива/орна земя/
Други жилищни терени
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива /орна земя/

Лева за
целия
имот
861,00
851,00
1211,00
1462,00
283,00
1668,00
1022,00
1261,00
1880,00
1120,00
2621,00
1361,00
1377,00
1470,00
472,00
638,00
664,00
609,00
1131,00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

62.159
62.160
62.162
62.163
62.204
62.207
62.212
62.213
62.214
62.215
62.216
62.220
62.224
62.227
62.228
62.229
62.230
62.237
62.242

460
635
944
600
410
919
497
619
1058
672
374
557
504
782
366
878
374
616
199

Нива/орна земя/
Нива /орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Инидивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване

644,00
889,00
1322,00
840,00
574,00
1287,00
696,00
867,00
1481,00
941,00
524,00
780,00
706,00
1095,00
512,00
1230,00
524,00
862,00
279,00

2. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижими имоти, представляващи:
№
по
ред

№ на
имота

Площ
в
кв.м

НТП

1

62.5

615

Други жилищни терени

2

62.7

608

Лозови насаждения /нетерасирани/

3

62.12

865

Нива/орна земя/

4

62.14

1044

Лозови насаждения /нетерасирани/

5

62.23

202

Нива/орна земя/

6

62.67

1191

Лозови насажд./нетерасирани/

7

62.68

730

Лозови насаждения /нетерасирани/

8

62.77

829

Нива/орна земя/

9

62.78

1343

Нива/орна земя/

10

62.79

800

Лозови насаждения /нетерасирани/

11

62.82

1872

Нива/орна земя/

Граници на имота

№48.31-нива, 62.4-лозе,
62.158-полски път и 62.24др.жил.терит.
№62.158-полски път, 62.8др.жил. терен, 62.81-лозе,
62.21-др.жил.терен и други
№62.158-полски път, 62.13др.жил. терен, 62.19-лозе и
62.11-нива
№62.13-др.жил. терен,
62.158-полски път, 62.15др.жил.терен, 62.138 -нива и
др.
№62.240-полски път, 62.160нива, 62.110-нива и 62.158полски път
№62.158-полски път, 62.66лозе, 62.77-нива, 62.238полски път и др.
№62.158-полски път, 62.67лозе, 62.76-др.жил.терен,
62.204-двор и др.
№62.67-лозе, 62.66-лозе,
62.78-нива и 62.238-полски
път
№62.77-нива, 62.66-лозе,
62.65-лозе, 62.79-лозе и др.
№62.158-полски път, 62.210двор, 62.82-нива, 62.78-нива
и др.
№62.78-нива,62.79-

12

62.87

974

Нива/орна земя

13

62.88

991

Нива/орна земя/

14

62.89

1050

Индивидуално застрояване

15

62.90

337

Нива/орна земя/

16

62.97

456

Други жилищни терени

17

62.101

474

Нива/орна земя/

18

62.138

435

Нива/орна земя/

19

62.139

808

Нива /орна земя/

20

62.159

460

Нива/орна земя/

21

62.160

635

Нива /орна земя/

22

62.162

944

Нива/орна земя/

23

62.163

600

Нива/орна земя/

24

62.204

410

Индивидуално застрояване

25

62.207

919

Индивидуално застрояване

26

62.212

497

Индивидуално застрояване

27

62.213

619

Индивидуално застрояване

28

62.214

1058

Индивидуално застрояване

29

62.215

672

Индивидуално застрояване

30

62.216

374

Инидивидуално застрояване

31

62.220

557

Индивидуално застрояване

32

62.224

504

Индивидуално застрояване

лозе,62.210-двор, 62.96-нива
и др.
№62.238-полски път, 62.86др.жил. терен,62.237-двор,
62.213-двор и др.
№62.238-полски път, 62.87нива,62.93-др.жил.терен,
62.212-двор и др.
№62.238-полски път, 62.88двор, 62.212-двор, 62.92др.жил. терн и др.
№62.238-полски път, 62.89двор, 62.92-др.жил.терет,
62.91-др.жил.терен
№62.162-нива, 62.238-полски
път, 62.98-др.жил.терен,
№62.99-др.жил.терен и др.
№62.102-др.жил. терен,
62.163-нива, 62.158-полски
път, 62.100-нива и др.
№62.14-лозе, 62.15др.жил.терен, 62.158-полски
път и 62.19-лозе
№62.9-нива, 62.10-нива,
62.11-нива, 62.19-лозе и др.
№62.221-двор, 62.17 др.жил.терен, 62.43-нива,
62.158-полски път
№62.240-полски път, 62.111лозе, 62.110-нива и 62.23нива
№62.241-полски път, 62.238полски път, 62.97др.жил.терен, 62.163-нива и
др.
№62.162-нива, 62.97др.жил.терен, 62.99др.жил.терен, 62.215-двор и
др.
№62.69-др.жил. терен, 62.68лозе, 62.76-др.жил.терен,
62.238-полски път и др.
№62.206-двор, 62.236-полски
път, 62.35-др.жил.терен,
62.28-др.жил.терен и др.
№62.92-др.жил. терен,62.89двор, 62.88-нива, 62.93др.жил.терен и др.
№62.87-нива, 62.214-двор,
62.236-полски път, 62.93др.жил.терен
№62.213-двор, 62.237-двор,
62.85-нива, 62.94-др.жил.
терен и др.
№62.163-нива, 62.99др.жил.терен, 62.164-зеленашир. ползв. и 62.159-полски
път
№62.104-нива, 62.103-нива,
62.101 62.100-нива и др.
№48.42-нива, 48.43-нива,
62.17-др.жил. терен, 62.158полски път и др.
№62.120-др.жил.терен,
62.121-нива, 62.119-др.жил.
терен, 62.240-полски път

33

62.227

782

Индивидуално застрояване

34

62.228

366

Индивидуално застрояване

35

62.229

878

Индивидуално застрояване

36

62.230

374

Индивидуално застрояване

37

62.237

616

Индивидуално застрояване

38

62.242

199

Индивидуално застрояване

№62.223-двор, 62.124др.жил.терен, 48.46пасище,мера, 62.236-полски
път и др.
№62.126-др.жил.терен,
62.236-полски път, 62.229двор
№62.119-др.жил.терен,
62.126-др.жил.терен, 62.228двор, 62.236-полски път и др.
№62.118-др.жил.терен,
62.240-полски път, 62.236полски път и 62.117др.жил.терен
№62.87-нива, 62.86др.жил.терен, 62.238-полски
път, 62.85-нива и др.
№62.158-полски път, 62.124др.жил.терен и 62.223-двор

3. Определя начална тръжна цена на продаваните имоти, както следва:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

№ на
имота
62.5
62.7
62.12
62.14
62.23
62.67
62.68
62.77
62.78
62.79
62.82
62.87
62.88
62.89
62.90
62.97
62.101
62.138
62.139
62.159
62.160
62.162
62.163
62.204
62.207
62.212
62.213
62.214
62.215

Площ
в
кв.м
615
608
865
1044
202
1191
730
829
1343
800
1872
974
991
1050
337
456
474
435
808
460
635
944
600
410
919
497
619
1058
672

НТП

Други жилищни терени
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орнао земя/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орна земя/
Лозови насажд./нетерасирани/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя
Нива/орна земя/
Индивидуално застрояване
Нива/орна земя/
Други жилищни терени
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Нива /орна земя/
Нива/орна земя/
Нива /орна земя/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване

Лева за
целия
имот
861,00
851,00
1211,00
1462,00
283,00
1668,00
1022,00
1261,00
1880,00
1120,00
2621,00
1361,00
1377,00
1470,00
472,00
638,00
664,00
609,00
1131,00
644,00
889,00
1322,00
840,00
574,00
1287,00
696,00
867,00
1481,00
941,00

30
31
32
33
34
35
36
37
38

62.216
62.220
62.224
62.227
62.228
62.229
62.230
62.237
62.242

374
557
504
782
366
878
374
616
199

Инидивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване
Индивидуално застрояване

524,00
780,00
706,00
1095,00
512,00
1230,00
524,00
862,00
279,00

4. Определя депозит за участие в търга : По 100,00 /сто/ лева за всеки отделен
имот.
5. Един кандидат в търга не може да участва за закупуване на повече от един имот
от изброените в т.2.
6. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 494
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот 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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни оценки от
10.02.2014 год. на описаните по-долу имоти, както следва:
№ на
Категория
Площ на
местност
Пазарна
имота
имота в
оценка в
дка
лева на
целия имот
000674
ІV
19,981
Реални гран. 18ж, ал.1
11 600,00
000673
ІV
3,692
Реални гран. 18ж, ал.1
2 862,00
2. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижими имоти, представляващи:
2.1 поземлен имот №000674 /нула,нула,нула,шест,седем, четири/ от КВС на
гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП: друг вид отпадъци с площ 19,981 /деветнадесет декара
деветстотин осемдесет и един кв.м/ дка, ІV /четвърта категория,местност „Реални граници
18ж, ал.1”, при граници и съседи: поземлени имоти №000672-полски път-ОПФнеобр.земя, 000673-тр.насаждения-ОПФ-обр.земя, 000608-канал-ОПФ-необр.земя, 000616пасище,мера-ОПФ-необр.земя и други.
2.2 поземлен имот №000673 /нула,нула,нула,шест,седем,три/ от КВС на гр.Брезово,
ЕКАТТЕ 06361, НТП:трайни насаждения с площ 3,692 /три декара шестстотин деветдесет
и два кв.м/ дка, ІV /четвърта категория, местност „Реални граници 18ж, ал.1” при граници
и съседи: поземлени имоти №000674-др.вид отпадъци-ОПФ-необр.земя и 000672-полски
път ОПФ-необр.земя.
3.Определя начална тръжна цена на продаваните имоти както следва:
№ на

Категория

Площ на

местност

Пазарна

имота

000674
000673

имота в
дка
ІV
ІV

19,981
3,692

Реални гран. 18ж, ал.1
Реални гран. 18ж, ал.1

оценка в
лева на
целия имот
11 600,00
2 862,00

4. Определя депозит за участие в търга : По 500,00 /петстотин/ лева за всеки
отделен имот.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имотите.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 495
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот 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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от
12.02.2014 год. на поземлен имот 000856 /нула,нула, нула,осем,пет,шест/ от КВС на
гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП: друг вид отпадъци с площ 30,465 /тридесет декара
четиристотин шестдесет и пет кв.м/ дка, с категория на съседните имоти ІV /четвърта
категория,без указана местност, при граници и съседи: поземлени имоти №000783пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 000671-канал-ОПФ-необр.земя, 000672-полски път-ОПФнеобр.земя, 000607-канал-ОПФ-необр.земя и други в размер на 17 060,00 / седемнадесет
хиляди и шестдесет/ лева.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: поземлен имот 000856
/нула,нула,нула,осем,пет,шест/ от КВС на гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП: друг вид
отпадъци с площ 30,465 /тридесет декара четиристотин шестдесет и пет кв.м/ дка, с
категория на съседните имоти ІV /четвърта категория,без указана местност, при
граници и съседи: поземлени имоти №000783-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 000671канал-ОПФ-необр.земя, 000672-полски път-ОПФ-необр.земя, 000607-канал-ОПФнеобр.земя и други.
3. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 17 060,00 /
седемнадесет хиляди и шестдесет/ лева.
4. Определя депозит за участие в търга : По 1000,00 /хиляда/ лева.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 496
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №470, взето с протокол № 33 от
13.02.2014 год. за прехвърляне на собственост на предаваема част по действащ ПУП на
с.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:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет
след като преразгледа свое решение №470, взето с пр.№33 от заседание на Общински
съвет гр.Брезово , проведено на 13.02.2014 г. за прехвърляне на собственост на предаваема
част по действащ ПУП на с.Чоба към УПИ VІ 1413 от квартал 31 го изменя както следва:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка §8, ал.2, т.1 и ал.3 от
Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закон 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.
3. Определя продажна цена на правото на собственост за описаните в т.1 от
настоящото решение 88 /осемдесет и осем/ кв.м в размер на 543,40 /петстотин
четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/ лева.
4. Правомощия се възлагат на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по изпълнение на решението.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 497
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижими имоти публична общинска
собственост-пасище,мера в землището на с.Тюркмен.

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 бъде предоставен 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:
Част от поземлен имот №005074 /нула,нула,пет,нула, седем,четири/ от КВС на
с.Тюркмен, НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 47.633 /четиридесет и седем декара
шестстотин тридесет и три кв.м/ дка, в местност ”Манчев кладенец”; четвърта категория,
при граници и съседи: поземлен имот 005075-полски път-ОПФ-необработваема общинска
земя с.Тюркмен, поземлен имот 005076-полски път-необрбаботваема общинска земя –
с.Тюркмен, поземлен имот 005072-полски път-необработваема общинска земя-с.Тюркмен
и поземлен имот 003057-полски път-необработваема общинска земя- с.Тюркмен ,която
част е с площ 28,233 /двадесет и осем декара двеста тридесет и три кв.м/ дка и се
намира в северната част на имота, съгласно приложена скица със защриховата част от
имота.
Поземлен имот №002045 /нула,нула,две,нула,четири,пет/ от КВС на с.Тюркмен,
НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 20.319 /двадесет декара триста и
деветнадесет кв.м/ дка, в местност ”Текен дере - изток”; пета категория, при граници и
съседи: поземлен имот 004032-полски път-ОПФ-необработваема общинска земя
с.Тюркмен, поземлен имот 002040-прокар-необработваема земя-с.Тюркмен, поземлен
имот 002042-полски път-необработваема общинска земя-с.Тюркмен и поземлен имот
002046-полски път-необработваема общинска земя-с.Тюркмен.
Поземлен имот №002044 /нула,нула,две,нула,четири,четири/ от КВС на
с.Тюркмен, НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 10.988 /десет декара деветстотин
осемдесет и осем кв.м/ дка, в местност ”Текен дере - изток”; пета категория, при граници

и съседи: поземлен имот 002040-прокар-необработваема земя-с.Тюркмен, поземлен имот
002043-полски път-необработваема общинска земя-с.Тюркмен и поземлен имот 003053полски път-необработваема общинска земя-с.Тюркмен.
Поземлен имот №003059 /нула,нула,три,нула,пет,девет/ от КВС на с.Тюркмен,
НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 27.088 /двадесет и седем декара , осемдесет и
осем кв.м/ дка, в местност ”Тютюн тарла”; четвърта категория, при граници и съседи:
поземлен имот 003053-полски път-необработваема общинска земя-с.Тюркмен, поземлен
имот 003056-канал-необработваема общинска земя-с.Тюркмен, землищна граница,
поземлен имот 003058-полски път-необработваема общинска земя-с.Тюркмен и други.
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 – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 498
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Преотреждане на общински недвижим имот в гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1 и ал.2, т.11 от
Закона за устройство на територията , Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да се преотреди УПИ ХVІІІ / осемнадесети/ общински , кв.108 /сто и
осми/ от плана на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на
общината с площ 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м , при граници: УПИ ХХІ общ., УПИ
ХVІІ-2024, улица, УПИ ХІХ общ.и УПИ ХХ общ. от УПИ № ХVІІІ /осемнадесети/
общински в УПИ ХVІІІ /осемнадесети/ за социално жилище.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 499
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и образуване на
УПИ 020620, 020651, 020625, 020650, 020632, 029635, 020643, 020010, 020011, 020007
селскостопански дейности, животновъдство, масив 20 в землището на с.Златосел, община
Брезово, за смяна предназначението на земеделска земя.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.1 ; чл.109; чл.124а, ал.1;
чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2; чл.134, ал.2, т.6 , 135 ал.2 от ЗУТ , чл.67а от ППЗОЗЗ,
Заявление вх.№: 26-00-132/18.03.2014 год. на „АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД
Решение № 2, взето с Протокол №4/19.03.2014 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:

и

1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен Устройствен
План- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 020620, 020651,
020625, 020650, 020632, 029635, 020643, 020010, 020011, 020007 селскостопански
дейности, животновъдство, масив 20 в землището на с.Златосел, община Брезово, за смяна
предназначението на земеделска земя.
2. Разрешава на „АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД изработването на проекта
за ПУП-ПРЗ по т.1, съгласно скицата-предложение за изменение.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 500
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за Подробен

устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на пътна връзка към УПИ 012056
– производствени дейности по КВС на гр.Брезово - собственост на „БУЛГАРПЛЮМ”АД.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.108 ал.1 ; чл.109; чл.124а, ал.1;
чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2, 135 ал.2 от ЗУТ, Заявление вх.№: 26-00-106/05.03.2014
год. на „БУЛГАРПЛЮМ”АД, ЕИК 115892289 и Решение №3, взето с Протокол
№4/18.03.2014 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- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе на пътна връзка към УПИ 012056 –
производствени дейности по КВС на гр.Брезово.
2. Разрешава на „БУЛГАРПЛЮМ”АД, ЕИК 115892289 изработването на проекта
за ПУП-ПП по т.1 съгласно скицата-предложение за изменение.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 501
Взето с протокол № 35 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.03.2014 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за външен канал за
условно чисти води от УПИ 012056 – производствени дейности по КВС на гр.Брезово собственост на „БУЛГАРПЛЮМ”АД.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.108 ал.1 ; чл.109; чл.124а, ал.1;
чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2 , 135 ал.2 от ЗУТ, чл.25,ал.5 от ЗСПЗЗ, Заявление вх.№:
26-00-106/05.03.2014 год.на „БУЛГАРПЛЮМ”АД и Решение №4, взето с Протокол
№4/18.03.2014 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- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе за външен канал за условно чисти води от
УПИ 012056 – производствени дейности по КВС на гр.Брезово, преминаващо през
общински имоти №№000227, 000088, 000117 и 000257 с начин на трайно ползване на
имотите - пасище,мера.
2. Разрешава на „БУЛГАРПЛЮМ”АД, ЕИК 115892289 изработването на проекта за
ПУП-ПП по т.1 съгласно скицата-предложение за изменение.
3. Изразява предварително съгласие за преминаване и учредяване на право на
преминаване на „БУЛГАРПЛЮМ”АД, ЕИК 115892289 през общински имоти №№000227,
000088, 000117 и 000257 от КВС на гр.Брезово с начин на трайно ползване на имотите пасище, мера, за изграждане на канал, който да отвежда пречистените води от
Предприятие за обработка на пера в УПИ 012056 – производствени дейности по КВС на
гр.Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
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/М. Сарафов/

