ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 527
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията за изхвърлянето, събирането,

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни
битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.22 от Закона за
управление на отпадъците / ЗУО/,, обн. ДВ брой 53 от 13.07.2012г.,изм. и доп.ДВ брой
66/26.07.2013г., Общинският съвет гр.Брезово приема Наредба за условията и реда за
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително
биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на
територията на Община Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 528
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на постоянната комисия по бюджет, финанси,

икономика и нормативна уредба.
Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на ПК, 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 отчета на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба за
периода май 2013 – юни 2014г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 529
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на постоянната комисия по устройство на

територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване.

Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на ПК, 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 отчета на Комисията по устройство на територията, пътна и селищна
мрежа, околна среда и благоустрояване.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 530
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.
ОТНОСНО: План за работата на общинския съвет през второто полугодие на 2014 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на ОбС,
станалите разисквания, предложения 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 второто полугодие на
2014г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 531
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.
ОТНОСНО : Искане от собственици на недвижими имоти, находящи се в землището

на с.Сърнегор,общ.Брезово,обл.Пловдив.

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, чл.24, чл.25, т.1 от Закона за
административно-териториално устройство на Република България; ЗРП на ЗЗП
„Сърнегор” одобрен със Заповед № 38/29.07.1994г. на кмета на община Брезово, план
на новообразуваните имоти, одобрен със заповед № ДС-24-3/13.07.2012г. на областния
управител на област Пловдив, Решение № 4, взето с протокол № 8 от 04.06.2014г. на
ОЕСУТ при община Брезово, Общинският съвет – Брезово:
Дава съгласие да бъде създадено селищно образувание – Вилна зона с.Сърнегор,
землище с.Сърнегор, община Брезово, област Пловдив.
Площ на селищното образувание - 307.191 дка.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 532
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична общинска

собственост в частна общинска собственост на част от 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.6, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, влязла в сила заповед №322/12.05.2014 год. за
одобряване на ПУП-ПР на част от кв.22 по плана на с.Златосел, Пловдивска област и
подписан предварителен договор за промяна границите на урегулиран поземлен имот от
07.05.2014 год. между Община Брезово и ХРИСТИНА ПЕЙЧЕВА ПЕТРОВА, гр.Пловдив,
ЖК”Тракия”, бл.290, вх.В, етаж 5, ап.14 и ПЕЙЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, гр.Пловдив,
ЖК”Тракия”, бл.290, вх.В, етаж 5, ап.14, Общински съвет гр.Брезово:
Обявява за частна общинска собственост 269 /двеста шестдесет и девет/ кв.м от
улично пространство с о.т. 94-101 по плана на с.Златосел, които се предават към УПИ Х
277, кв.22 по плана на с.Златосел, одобрен със заповед №02/03.02.1995 год. и
№322/12.05.2014 год. на кмета на община Брезово, поради отпаднала необходимост
частта от имота да бъде публична общинска собственост.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 533
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.
ОТНОСНО:

Отмяна на решения №519, 520 и 521 взети с протокол №37 от
30.05.2014 год.за продажба на общински гаражи без търг или конкурс.
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 –
Брезово:
Отменя свои решения № 519, 520 и 521 взети с протокол №37 от 30.05.2014 год. на
Общински съвет гр.Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 534
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.
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 ІІ 280 от квартал 13 от плана на с.Чехларе

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 Закон за устройство на територията/ЗУТ/, Общинският
съвет Брезово:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация,
одобрен със заповед № 28/29.06.1993 год. на кмета на общината за одобряване на
действащия план на селото и заповед №311/07.06.2008 год. за одобряване на ПУП-ПРЗ,
по отношение на УПИ ІІ /втори/ 280 /двеста и осемдесет/, кв.13 /тринадесет/ от
действащия план на с.Чехларе, като община Брезово с договор прехвърли собствеността
върху 244 /двеста четиридесет и четири/кв.м, включени в ІІ /втори/ 208 /двеста и
осемдесет/, кв.13 /тринадесет/ на заявителите ПЕТЪР ЯНЕВ БАЛЕВ и ИНА
ВАЛЕНТИНОВА АНТОНОВА-БАЛЕВА и двамата от гр.София, а ПЕТЪР ЯНЕВ БАЛЕВ и
ИНА ВАЛЕНТИНОВА АНТОНОВА-БАЛЕВА, прехвърлят с договор на община Брезово 35
/тридесет и пет/ кв.м, които се предават от ПИ 280, кВ.13 към улица с о.т. 38-37.
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 244 кв.м от улица с о.т.38-55-56 по плана на с.Чехларе, които се предават към
преконфигурирания нов УПИ ІІ 280, кв.13 по плана на с.Чехларе пазарната цена е в
размер на 732,00 лв. /седемстотин тридесет и два/ лева.
- За 35 кв.м от УПИ ІІ 280 , кв.13, които се предават към улица с о.т.38-37 по плана на
с.Чехларе пазарната цена е в размер на 105,00 лв. /сто и пет /лева.
3. Определя цени на продаваните части , описани в т.1 от настоящото решение
както следва:
- За 244 кв.м от улица с о.т.38-55-56 по плана на с.Чехларе, които се предават към
преконфигурирания нов УПИ ІІ 280, кв.13 по плана на с.Чехларе цена е в размер на
741,80 /седемстотин четиридесет и един лев и осемдесет стотинки/лева,

представляваща данъчната оценка, определена съгласно удостоверение №
6602008698/22.05.2014 год., издадено от община Брезово.
- За 35 кв.м от УПИ ІІ 280 , кв.13, които се предават към улица с о.т.38-37 по плана на
с.Чехларе цена в размер на 106,40 /сто и шест лева и четиридесет стотинки/ лева ,
представляваща данъчната оценка, определена съгласно удостоверение №
6602008699/22.05.2014 год., издадено от община Брезово.
4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по
изпълнение на решението.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 535
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.

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,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона 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 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 І70 в размер на 327,00 /триста двадесет и седем/ 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/ 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 І70.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 917,00 /деветстотин и
седемнадесет/ 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 – 11
ГЛАСУВАЛИ: 11
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 536
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.

ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината

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

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 468,т.5.2, взето с протокол № 33
от 13.02.2014г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският съвет дава съгласие да бъде
подпомогнато лицето Красимира Стоянова Стоянова от с.Пъдарско със сумата от
250,00/двеста и петдесет / лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 537
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.

ОТНОСНО: Разкриване на социални услуги, предоставяни в общността – Център на

обществена подкрепа
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. 23 от ЗМСМА и чл. 36 «в» ал. 3 т.1 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане , Общински съвет гр. Брезово приема
да бъде разкрита, считано от 01.01.2015 г. социална услуга, предоставяна в общността Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност с
местоположение гр. Брезово, ул. «Г.Димитров» № 25 – партер, с капацитет 15 места.
2 . Възлага на кмета на община Брезово да изпрати настоящото решение и всички
необходими документи на Регионална дирекция «Социално подпомагане» гр. Пловдив за
внасяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане за разкриване на услугата.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ: 11
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 538
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.06.2014г.

ОТНОСНО: Определяне на Комплекс за социални услуги за второстепенен

разпоредител с бюджет.

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.6 от ЗМСМА и чл.11, ал.10 от Закон за публичните
финанси, Общинският съвет :
1. Определя Комплекс за социални услуги за второстепенен разпоредител с
бюджет, считано от 01.07.2014г.
2. Директора на КСУ да представи за одобрение пред първостепенния
разпоредител бюджет за 2014г. в рамките на одобрените средства по бюджета на
Община Брезово за 2014г за Център за настаняване от семеен тип за деца 1 и 2 –
с.Зелениково.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ: 11
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

