ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 47
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Информация за работата на служителите от РУ „Полиция” Раковски по
опазване на обществения ред на територията на община Брезово за 2011 г.

Общинският съвет след като изслуша информацията на гл.инспектор
от РУ”Полиция” Раковски, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение Информация за работата на служителите на
РУ « Полиция»Раковски в борбата с престъпността и опазване на
обществения ред и сигурност през 2011 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 48
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет гр.Брезово през
първото полугодие на 2012 г.

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 2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 49
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинската комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Брезово за 2011 г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на
ОКБППМН, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение отчета на ОКБППМН-Брезово за 2011 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 50
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на културния календар на община Брезово през 2011
г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на гл.специалист
„Образование и култура”, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение отчета за изпълнение на Културния календар
на община Брезово за 2011 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 51
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезово, приета с решение №
28/2003 г.

Общинският съвет след като изслуша мотивите в докладната записка
на кмета на общината, постъпило предложение от общински съветник,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане
на обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезово, както
следва:
§ 1. В чл. 10 се прави следното изменение:
т.1. Ал.2 се допълва с нов текст:
„след представяне на становище от РПУ– Раковски”
§ 2. В чл.12 се прави следното изменение:
1. Допълва ал. 3 след думата „младежи” със следния текст:
„и предотвратяване на действия и поведение накърняващи добрите
нрави и общоприетите норми на обществен морал”
§ 3. Създава се нов член 12-А със следното съдържание:
:
„ Забраняват се сбиванията, скарванията и други скандални и
демостративни действия и поведение на обществени места, които са
противни на добрите нрави и/или нарушават общоприетите норми на
обществено поведение и морал и такива накърняващи личността".
§ 4. В чл.27 думите „Правилника за управлението, реда и надзора в
етажната собственост” се заменят със „Закон за управление на етажна
собственост”
§ 5. В чл.30 думите „гр.Брезово и с.Чоба” се заменят с думите
„населените места на общината”.
§ 6. Чл.33 се отменя.
§ 7. Чл.37 се отменя.

§ 8. В чл.57 се прави следното изменение:
1. В изречение първо: думата „града” се заменя с израза „населените
места от общината”.
§ 9. В чл.62 се прави следното изменение:
Текста „лица утвърдени като актосъставители с решение на ОбС” се
заменя с „длъжностни лица от ОбА определени със заповед на кмета на
общината”.
§ 10. Измененията и допълненията в Наредба № 1 за поддържане на
обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезово са приети с
решение № ...., п-л № ..../2012 г. и влизат в сила с приемането им.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 52
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на горските територии на община
Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.181, ал.6 от Закона
за горите, Общинският съвет Брезово приема Наредба за управление на
горските територии на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 53
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Комисията за обществен ред, сигурност и
безопасност на движението в община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и предложение на общински съветник, станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава Комисия за
обществен ред и сигурност и безопасност на движението в община Брезово в следния
състав:
Председател: инж. Радньо Манолов – Кмет на община Брезово
Зам.председател: Милко Сарафов – Председател на Общинския съвет
Секретар: Стойна Малешкова – Секретар на община Брезово
Членове: 1. Димитър Томов – заместник кмет
2. Ангел Дъхтев – гл.инспектор в Полицейски участък Брезово
3. Тодор Георгиев – инспектор в Полицейски участък Брезово
4. Велка Генчевска – директор на НУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Борец
5. д-р Атанас Ханджиев – личен лекар в гр.Брезово
6. Иван Стайков – общински съветник и управител на „Стрела-2007”
ООД с.Стрелци
7. Иван Муевски – общински съветник
8. Стоянка Караджова – кмет на с.Борец
9. Танчо Танчев – кмет на с.Пъдарско

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 54
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за определяне представител на община Брезово за
„Асоциация по ВиК Пловдив”.

Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя
на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 198е, ал.3 от Закона
за водите, Общинският съвет – Брезово определя инж. Радньо Манолов –
кмет на община Брезово, за представител на община Брезово в «Асоциация
по В и К – Пловдив» за периода на мандата му.
2.
При невъзможност да присъства кмета на общината да го
замества г-н Димитър Томов – заместник кмет на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 55
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Създаване на обществен съвет, съгласно чл.35 от Закона за социално
подпомагане и чл.52, ал. 1 от ППЗСП.

Общинският съвет след като изслуша предложението кмета на
общината, направено предложение от общински съветник, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона
за социалното подпомагане и 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, Общинският съвет гр.Брезово създава Обществен
съвет в състав:
1. Нина Шопова– началник отдел „Закрила на детето” към дирекция
„Социално подпомагане” гр.Раковски
2. Таня Русева – социален работник в отдел „Социална закрила”
3. Стойна Малешкова – секретар на община
4. Юлия Дъхтева – гл.специалист дирекция „Бюро по труда”
5. д-р Атанас Ханджиев – лекар
6. Иванка Колева – директор на дом за деца лишени от родителска
грижа с.Зелениково
7. Вълка Димитрова – общински съветник
8. Станка Стоянова – директор на Център за настаняване на деца от
семеен тип-Брезово
9. Станка Цветкова – член на УС на сдружение „Партньорство за
здраве” гр.Брезово
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 56
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна на улична регулация и промяна в характера на собствеността от
публична в частна в с.Свежен

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и с оглед на това, че тази част по никакъв начин не възпрепятства
ползванено на уличната регулация, станалите разисквания че предложението
е допустимо, 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.9 от Закона за устройство на територията и чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.6,
ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
І.Дава съгласие да се промени уличната регулация на улица с о.т.243244 засягаща северната граница на УПИ VІІ-713, кв.49 от действащия план на
с.Свежен, одобрен със заповед № 8/16.03.1993 год. , като към УПИ VІІ-713,
кв.49 се предадат около 30 кв.м. така както е показано на скица – проект ,
неразделна част от решението.
ІІ. Дава съгласие след влизане в сила на промяната на уличната
регулация с изготвянето на ПУП по т.1, да бъде обявена за частна общинска
собственост частта от улица с о.т. 243-244, която се предава към УПИ VІІ713, кв.49 от действащия план на с.Свежен, одобрен със заповед №
8/16.03.1993 год., съгласно скица-проект, поради отпаднала необходимост
тази част да бъде публична общинска собственост.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 57
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 31.01.2012 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба на недвижим имот – сгради 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.33 и чл.66 от Закона за
собствеността, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие СЛАВКА ИВАНОВА
МОЛЕВА, ТАНЯ БЛАГОЕВА АПОСТОЛОВА и АНГЕЛ БЛАГОЕВ МОЛЕВ да продадат
двуетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда с площ 62 кв.м, едноетажна масивна
жилищна сграда с площ 90 кв.м и масивна стопанска постройка с площ 30 кв.м , построени
по силата на договор за учредено право на строеж от 19.03.1984 год. и разрешение за
строеж №1/19.02.1988 год. в УПИ ХІІІ-228, кв.13 от регулационния план на с.Златосел,
община Брезово, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 01/03.11.1995 год., при граници :
УПИ ХІV-226, УПИ ХІІ-227, улица и улица, с площ на урегулирания поземлен имот 670
кв.м съгласно АЧОС /акт за частна общинска собственост/ № 954/05.01.2004 год. , вписан
33543 на 06.12.2005 год., №24, том115 на Агенция по вписванията- Служба по
вписванията Пловдив ,а по договор за учреденото право на строеж с площ 770 кв.м , на
когото пожелаят , но при цена не по-малко от 17 000,00 /седемнадесет/ хиляди/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

