ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 502
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.04.2014г.
ОТНОСНО: Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и проблеми

по БД на територията на общината
Общинският съвет след като изслуша информацията на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,Общинският съвет – Брезово приема за
сведение информацията за състоянието на общинската пътна мрежа и проблеми по БД
на територията на общината.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 503
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.04.2014г.
ОТНОСНО: Състоянието на водоемите в община Брезово към настоящият момент

Общинският съвет след като изслуша информацията на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21,ал1,т.23 от ЗМСМА,Общинският съвет – Брезово приема за
сведение информацията за състоянието на микроязовирите в общината след
интензивните валежи през м.април 2014г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п /
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 504
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.04.2014г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с

общинско имущество 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 Закон за
общинска собственост и чл.4 ал.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Годишна Програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2014 год. , раздел ІІ, буква В,
„ Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да продаде „ с общински
недвижим имот , представляващ : поземлен имот №000825 от КВС на гр.Брезово ,
НТП: използвана ливада с площ 0,894 дка, местност „Ала баир Кичестбряст”, VІІІ /осма/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти №000824-пасище с храсти-ОПФнеобр.земя, №000826-храсти-ОПФ-необр.земя и №000703-полски път-ОПФнеобр.земя.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 505
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Продажба 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.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
месец април 2014 год. на поземлен имот №000825 от КВС на гр.Брезово , НТП:
използвана ливада с площ 0,894 дка, местност „Ала баир Кичестбряст”, VІІІ /осма/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти №000824-пасище с храсти-ОПФнеобр.земя, №000826-храсти-ОПФ-необр.земя и №000703-полски път-ОПФ-необр.земя
в размер на 269,00 /двеста шестдесет и девет/ лева.
2.Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ: поземлен имот №000825 от КВС
на гр.Брезово , НТП: използвана ливада с площ 0,894 дка, местност „Ала баир
Кичестбряст”, VІІІ /осма/ категория, при граници и съседи: поземлени имоти №000824пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, №000826-храсти-ОПФ-необр.земя и №000703полски път-ОПФ-необр.земя.
3.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 270,00
/двеста и седемдесет/ лева.
4. Определя депозит за участие в търга : 200,00 /двеста/ лева.
5.Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 506
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за промяна на улична регулация в гр.Брезово за

кв.50 от действащия кадастрален и регулационен план на кв.50,51 и 53 от
Стопански двор 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 и чл.134, ал.1, т.1 от Закон за
устройство на територията във връзка с чл.112 ал.1 и ал.2, т.9 от Закон за устройство
на територията,Общинският съвет гр.Брезово :
1.Дава съгласие да се промени уличната регулация на улица с о.т.410-411
засягаща типична улица предвидена за осигуряване на достъп до УПИ VІ-Складова
база, кв.50 от действащия кадастрален и регулационен план на кв.50,51 и 53 от
Стопански двор гр.Брезово, одобрен със заповед № 23/11.05.1994 г., като към
новообразуваният урегулиран поземлен имот, включващ УПИ V-Складова база, VІСкладова база и VІІ-Складова база, кв.50 се предадат около 430 /четиристотин и
тридесет/ кв.м. така както е показано на скица – предложение , неразделна част от
решението.
2. Задължава кмета на общината да допусне и възложи изработването на
подробен устройствен план, изработването и процедирането, на който да бъде за
сметка на „СРЕДНОГОРЕЦ АГРО”ЕООД, ЕИК 160055970, седалище и адрес на
управление гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №1 с едноличен собственик на капитала „ГРАНД
АГРО”ЕООД, ЕИК 115574112 , представлявано от ЙОСИФ СЕРАФИМОВ ДЕЛГЯНСКИ .
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 507
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Промяна на начина на извършване на дейностите по сметосъбиране и

сметоизвозване
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, Общинският съвет гр.Брезово :
1. Дава съгласие за създаване на
звено „Чистота” -местна дейност с
численост на персонала – 3/три/щатни бройки.. Звеното е на пряко подчинение на
кмета на общината.. Основна функция на звеното е извършване на сметосъбирането и
сметоизвозването на битови отпадъци в Община Брезово. Звеното извършва и други
дейности двързани с чистотата.
2. Дава съгласие,за изпълнение на дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване да бъдат закупени:
а) един брой специализиран сметосъбиращ автомобил;
б) 300 броя контейнери за смет с обем 1100 литра.
3. Разходите за закупуване на автомобилът и контейнерите да бъдат за сметка
на преходния остатък от функция „чистота” от 2013 г.
4. Определя лимит на разходите, както следва:
а) за сметосъбиращ автомобил – до 66 000 лева без ДДС;
б) за контейнери - до 66 000 лева без ДДС.
5. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 508
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за утвърждаване на схема за поставяне на

преместваемо съоръжение /многофункционално помещение / в УПИ III –
обществено и делово обслужване в кв.17 по ЗРП на с.Сърнегор,община Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ :
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА ,във връзка с чл.56,ал.1 и ал.2 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.6,ал.5 от Наредбата за реда и условията за
поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на
територията на община Брезово,Общинският съвет
Утвърждава Схема за разполагане на преместваемо съоръжение
/многофункционално помещение / в УПИIII –обществено и делово обслужване в кв.17
по ЗРП на с.Сърнегор,община Брезово

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 509
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за социално жилище по реда на чл.49а от

ЗОС в с.Дрангово
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,

РЕШИ:
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
14.04.2014 год. на правото на строеж за изграждане на жилищна сграда на 100 кв.м
разгъната застроена площ /РЗП/ в УПИ Х /десети / социално жилище, кв.28 /двадесет и
осми/ от плана на с.Дрангово, одобрен със заповеди № 24/23.09.1991 г. и
№42/18.01.2012 г. на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПР, с площ на целият
имот 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м , при граници : улица, улица, УПИ ІХ
соц.жилище, УПИ VІІІ соц.жилище и УПИ VІІ соц.жилище в размер на 173,00 /сто
седемдесет и три/ 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 № Х /десети / социално жилище, кв.28
/двадесет и осми/ от плана на с.Дрангово, одобрен със заповеди № 24/23.09.1991 г. и
№42/18.01.2012 г. на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПР, с площ на целият
имот 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м , при граници : улица, улица, УПИ ІХ
соц.жилище, УПИ VІІІ соц.жилище и УПИ VІІ соц.жилище на ИЛИЯ БОРИСОВ ТАНЕВ , с
постоянен адрес с.Дрангово , общ.Брезово, ул.”26-та” №3.
3.Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 218,00 /двеста и
осемнадесет/ 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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 510
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска собственост

за настаняване на постоянен пчелин в с.Тюркмен
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ:
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 Наредба 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.Дава съгласие да бъде учредено 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 № 006080
/нула,нула,шест,нула,осем,нула/ от КВС на с.Тюркмен, НТП: храсти с площ на целия
имот 26,217 /двадесет и шест декара двеста и седемнадесет кв.м/ дка, ІV / четвърта/
категория, местност „Дерлийски кладенец”, при граници и съседи: поземлен имот №
006136-горски път-МЗХ-ДЛ,
№006137-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, №483014широколистна гора-н-ци на Братя Гиню и Колю Матеви, №483020-широколистна гора-нци на Колю Иванов Рачовски и други, която част е с площ 1 /един/ декар и се намира в
централната западна част на имота, определена съгласно скица-предложение на
ВАНЯ ДИМИТРОВА БРАЙКОВА от гр.Пловдив, ул.”Братя Бъкстон” №20.
2.Определя цена на учреденото право на ползване в размер на 40,00 лева за
един декара от имота за една календарна година, а за целия период на ползване цена
в размер на 400,00 /четиристотин/ 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:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 511
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижими имоти общинска

собственост за настаняване на постоянен пчелин в с.Тюркмен и с.Чоба
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34 ал.6 от Закона за
общинската собственост , чл.66, т.6 от Наредба 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.Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 10
/десет/ години с цел устройване на постоянни пчелини с над десет пчелни семейства
върху общински недвижими имоти представляващи :
1.1 Част от поземлен имот № 000101 /нула,нула,нула,едно, нула,едно/ от КВС
на с.Тюркмен, НТП: пасище с храсти с площ на целия имот 21,501 /двадесет и един
декара петстотин и един кв.м/ дка, ІV / четвърта/категория, местност „Табаня”,
при граници и съседи: поземлен имот № 000102-полски път-необраб. Общ.земяс.Тюркмен, №000100-канал-необр.общ.земя-с.Тюркмен и №000098-полски пътнеобр.общ.земя-с.Тюркмен, която част е с площ 1 /един/ декар и се намира в
североизточната част на имота, определена съгласно скица-предложение.
1.2. Част от поземлен имот № 000040 /нула,нула,нула, нула,четири нула/ от
КВС на с.Чоба, НТП: пасище, мера с площ на целия имот 52,918 /петдесет и два
декара деветстотин и осемнадесет кв.м/ дка, VІ / шеста/категория, местност
„Коджакория баракли”, при граници и съседи: поземлен имот №000019-широколистна
гора-ОПФ-Чоба-необр.земя,
№000558-канал-ОПФ-Чоба-необр.земя,
землищна
граница , №074020-нива-ПЗК”Съгласие” с.Чоба и други, която част е с площ 1 /един/
декар и се намира в северната част на имота, до поземлен имот №000555,
определена съгласно скица-предложение на ВАНЯ ДИМИТРОВА БРАЙКОВА от
гр.Пловдив, ул.”Братя Бъкстон” №20.
2.Определя цена на учредените права на ползване, както следва:
2.1 За частта от поземлен имот 000101 в размер на 40,00 лева за един декара от
имота за една календарна година, а за целия период на ползване цена в размер на
400,00 /четиристотин/ лева.
2.2 За частта от поземлен имот 000040 в размер на 40,00 лева за един декара
от имота за една календарна година, а за целия период на ползване цена в размер на
400,00 /четиристотин/ 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:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 512
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с

общинско имущество в община Брезово през 2014 год.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 от Закон за общинска
собственост и чл.4 ал.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество Общинскит съвет гр.Брезово :
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2014 год. , в раздел Д „ „Имоти, върху които община
Брезово има намерение да учреди право на строеж” с общински недвижими имоти :
1.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/-70 /седемдесет/, кв.17
/седемнадесети/ от плана на с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 год. с
площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м, при граници:улица, улица, УПИ ІІ 76, УПИ VІІ
71 и улица.
2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/- 76 /седемдесет и шест/, кв.17
/седемнадесети/ от плана на с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 год. с
площ 605 /шестстотин и пет/ кв.м, при граници:улица, УПИ ІІІ-75, УПИ VІІ 71 и УПИ І-70.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 513
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот в с.Върбен

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37 ал.1 от Закон за
общинска собственост и чл.62 ал.1 от Наредба 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
14.04.2014 год. на правото на строеж за изграждане на жилищна сграда на 100 кв.м
разгъната застроена площ /РЗП/ в УПИ І /първи/-70 /седемдесет/, кв.17
/седемнадесети/ от плана на с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 год. с
площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м, при граници:улица, улица, УПИ ІІ 76, УПИ
VІІ 71 и улица в размер на 385,00 /триста осемдесет и пет/ 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, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване
в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/-70 /седемдесет/, кв.17 /седемнадесети/
от плана на с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 год. с площ 720
/седемстотин и двадесет/ кв.м, при граници:улица, улица, УПИ ІІ 76, УПИ VІІ 71 и
улица
3.Определя начална тръжна цена в размер на 1010,00 /хиляда и десет/ лева за
100 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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 514
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ:

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и решение № 468 т.5.2,взето с протокол №
33 от 13.02.2014г на Общински съвет гр.Брезово,Общинският съвет дава съгласие да
бъдат подпомогнати жители на общината както следва:
Анета Асенова Чавдарова от гр.Брезово със сумата от 50,00 /петдесет / лева ;
Тодор Борисов Стоянов от с.Борец със сумата от 100,00/сто/ лева;
Пеньо Танев Пенев от с.Чоба със сумата от 100,00/сто/лева;
Катя Иванова Сулакова от гр.Брезово със сумата от 50,00/петдесет/лева;
Николай Маринов Маринов от с.Чоба със сумата от 200,00/двеста/лева;
Недялка Енчева Маринска от гр.Брезово със сумата от 300,00/ триста /лева.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 515
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Създаване на комплекс за социални услуги

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ:

1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,във връзка с чл.18а от Закона за социално подпомагане дава
съгласие за създаване на Комплекс за социални услуги като делегирана от държавата
дейност,включващ Център за настаняване от семеен тип за деца 1 и Център за
настаняване от семеен тип за деца 2, находящи се в община Брезово,с.Зелениково,
ул.”25-та „ № 30,считано от 01.06.2014г.
2.Кметът на общината да утвърди Правилник за организацията и дейността на
Комплекса за социални услуги и Механизъм за финансиране на разходите.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 516
Взето с протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
29.04.2014г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижими имоти публична общинска

собственост-пасище,мера в землището на с.Стрелци

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ:
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 публичени търгове с тайно наддаване с цел отглеждане на
пасищни животни,общински недвижими имоти – публична общинска собственост
представляващи:
- Поземлен имот №000362 /нула,нула,нула,три,шест,две/ от КВС на с.Стрелци,
НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 73,410 /седемдесет и три декара
четиристотин и десет кв.м/ дка, в местност ”Пожара”; ІІІ /трета/ категория, при граници и
съседи: поземлен имот 000361-полски път-ОПФ-необработваема общинска земя
с.Стрелци, поземлен имот 000374-населено място-необрбаботваема общинска земя –
с.Стрелци.
- Поземлен имот №000363 /нула,нула,нула,три,шест,три/ от КВС на с.Стрелци,
НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 159,650 /сто петдесет и девет декара
шестстотин и петдесет кв.м/ дка, в местност ”Узунджа алан”; ІІІ /трета/ категория, при
граници и съседи: поземлен имот 000372-складов терен-държавата-Обл.управител на
област Пловдив и др., поземлен имот 000369-водоем-община Брезово, поземлен имот
№ 000372-складов терен- държавата-Обл.управител на област Пловдив и др.,
поземлен имот № 000736-стопански двор-държавен поземлен фонд-МЗХ и др.
- Поземлен имот №000774 /нула,нула,нула,седем,седем,четири/ от КВС на
с.Стрелци, НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 46,961 /четиридесет и шест
декара деветстотин шестдесет и един кв.м/ дка, в местност ”Друма”; ІІІ /трета/
категория, при граници и съседи: поземлен имот 000773-др.селскост.територия-община
Брезово, поземлен имот 000538-канал-ОПФ-Стрелци-необрбаботваема земя,

- поземлен имот №000557-канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя, поземлен имот
№000559-път ІІІ клас-държавата и други.
- Поземлен имот №000576 /нула,нула,нула,пет,седем,шест/ от КВС на
с.Стрелци, НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 10 /десет/ дка, в местност
”Друма”; ІІІ /трета/ категория, при граници и съседи: поземлен имот 000774пасище,мера-община Брезово, поземлен имот 000559-път ІІІ клас-държавата.
- Поземлен имот №000560 /нула,нула,нула,пет,шест,нула/ от КВС на
с.Стрелци, НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 8,720 /осем декара седемстотин
и двадесет кв.м/ дка, в местност ”Стари гробища”; ІІІ /трета/ категория, при граници и
съседи: поземлен имот 000565-полски път-ОПф-Стрелци-необр.земя,поземлен имот
№097054-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, поземлен имот 000559-път ІІІ класдържавата и поземлен имот №000564-канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя.
- Поземлен имот №000561 /нула,нула,нула,пет,шест,едно/ от КВС на
с.Стрелци, НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 10,377 /десет декара триста
седемдесет и седем кв.м/ дка, в местност ”Друма”; ІІІ /трета/ категория, при граници и
съседи: поземлен имот 000565-полски път-ОПф-Стрелци-необр.земя,поземлен имот
№000562-канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя, поземлен имот 000559-път ІІІ класдържавата и поземлен имот №000564-канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя.
- Поземлен имот №000569 /нула,нула,нула,пет,шест,девет/ от КВС на
с.Стрелци, НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 60,346 /шестдесет декара
триста четиридесет и шест кв.м/ дка, в местност ”Кичен алчак”; ІІІ /трета/ категория, при
граници
и
съседи: поземлен имот
099020-полски
път-ОПф-Стрелцинеобр.земя,поземлен имот №000573-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, поземлен
имот 000570-язовир-ОПФ-Стрелци-необр.земя, поземлен имот №060029-полски пътОПФ-Стрелци-необр.земя и други.
- Поземлен имот №033033 /нула,три,три, нула,три,три/ от КВС на с.Стрелци,
НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 2,409 /две хиляди четиристотин и девет
кв.м/ дка, в местност ”Топчийски геран”; ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:
поземлен имот 033036-овощна градина-ОПф-Стрелци-необр.земя,поземлен имот
№033032-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, поземлен имот 033031-полски пътОПФ-Стрелци-необр.земя.
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 100,00 /сто/ 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:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/
/Ив.Илиева/

