ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 552
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Приемане на последваща оценка за изпълнението на
Общинския план за развитие на община Брезово за периода 2007-2013г.
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.12 и т.24 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.34, ал.1 от
Закона за регионално развитие и чл.89, ал.1 от ППЗРР, Общинският съвет
гр.Брезово приема Последваща оценка на Общинския план за развитие на
община Брезово /2007-2013г./

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
№ 553
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските училища и
детски градини за започване на новата учебна 2014/2015г.
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
гр.Брезово:
1. Приема за сведение информацията за готовността на общинските
училища и детски градини за започване на новата учебна 2014/2015
година.
2. Препоръча на ОбА да се актуализират транспортните схеми и се
сключи в срок до 12.09.2014г. договор с фирмата, спечелила
обществената поръчка за превоза на учениците.

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
№ 554
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Създаване на условия за нормално функциониране на
общинските учебни заведения през 2014/ 2015 учебна година.
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.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, т.3, ал.2 и чл.
11а от Наредба №7/29.12.2000 г. с изменения и допълнения на
същата от 2002,2003,2008, 2010, 2012 и 2013 г. през учебната
2014/2015 г. да се сформират паралелки под норматив в общинските
училища както следва:
1.1 Начално училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Борец





Една самостоятелна паралелка в 1-ви клас с 11 ученици
Една самостоятелна паралелка във втори клас с 8 ученици
Една самостоятелна паралелка в 3-ти клас с 11 ученици
Една самостоятелна паралелка в 4-ти клас с 9 ученици

1.2 Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Стрелци









Една самостоятелна паралелка в първи клас с 12 ученици
Една самостоятелна паралелка във втори клас с 9 ученици
Една самостоятелна паралелка в трети клас с 10 ученици
Една самостоятелна паралелка в четвърти клас с 12 ученици
Една самостоятелна паралелка в пети клас със 14 ученици
Една самостоятелна паралелка в шести клас с 16 ученици
Една самостоятелна паралелка в седми клас с 11 ученици
Една самостоятелна паралелка осми клас с 9 ученици

1.3 СОУ „Христо Смирненски” гр. Брезово
 Една самостоятелна паралелка в 10 клас с 13 ученици
2. Да се осигурят от бюджета на общината допълнителни средства за
маломерните паралелки в размер както следва:
2.1За НУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Борец – 40 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 16 030 лв.
2.2 За ОУ„Св.св. Кирил и Методий” с. Стрелци – 20 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива
за минимален брой и действителния брой на учениците в
съответните паралелки, в размер на 13 786 лв.
2.3 За СОУ „Христо Смирненски” – гр. Брезово - 20 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива
за минимален брой и действителния брой на учениците в
съответните паралелки, в размер на 1603 лв.

3. За целодневните детски градини Общинският съвет определя 12
деца средна месечна посещаемост през учебната 2014/ 2015г., с
изключение на времето от 21.12.2014 г. до 05.01.2015 г. и от
01.06.2015 г. до 15.09.2015 г., както и при епидемия и карантина в
детската градина.
4. Кметът на общината да определи със Заповед числеността на
персонала в детските градини през учебната 2014/2015 г.

5. В ЦДГ „Роза” с. Борец да продължи да функционира една сборна
група с деца от 3 до 5 г. възраст
6. В ЦДГ „Светлина” с. Стрелци да продължи да функционира една
сборна група с деца от 3 до 6 г. възраст.
7. Транспортирането на пътуващите деца от ЦДГ да става с
придружител, осигурен от директора на съответната детска градина.

8. Да се осигури в срок до 20.10.2014 г. във всички общински учебни
заведения за есенно-зимния отоплителен сезон твърдо и течно гориво,
както и годни за безаварийна експлоатация отоплителни уреди.

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
№ 555
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Готовността на общината за задоволяване
населението с дърва за огрев за отоплителния сезон 2014/2015г.

на

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
гр.Брезово приема за сведение информация за готовността на общината за
задоволяване на населението с дърва за огрев за отоплителния сезон
2014/2015г.

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
№ 556
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2014 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2014 год. , раздел ІІ, буква Е„ Имоти , предвидени за
прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината.” с общински
недвижим имот, представляващ:
поземлен имот №093036/нула,девет,три,нула,три,шест / от КВС на гр.Брезово,
НТП: друга селищна територия с площ на целия имот 1,307/хиляда триста и седем кв.м/
дка, VІІ /седма/ категория, местност „Червените могилки”, при граници и съседи:
поземлен имот 093053-нива-Стефан Георгиев Кьосев, поземлен имот 093051зем.образувание-ОПФ-необр.земя, поземлен имот 093050-нива-Стефан Георгиев
Кьосев и поземлен имот 093104-полски път-ОПФ-необр.земя.

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
№ 557
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на ПК, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като собственик на
307/1307 ид.части от поземлен имот №093036 /нула,девет,три,нула,три,шест/ от
КВС на гр.Брезово, НТП: друга селищна територия с площ на целия имот 1,307/хиляда
триста и седем кв.м/ дка, VІІ /седма/ категория, местност „Червените могилки”, при
граници и съседи: поземлен имот 093053-нива-Стефан Георгиев Кьосев, поземлен
имот 093051-зем.образувание-ОПФ-необр.земя, поземлен имот 093050-нива-Стефан
Георгиев Кьосев и поземлен имот 093104-полски път-ОПФ-необр.земя и СТЕФАН
ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ, ЕГН 621106****, постоянен адрес: гр.Пловдив, ЖК”Тракия”,
блок 150, вх.Д, ап.9 като собственик на 1000/1307 ид.части от описания по-горе
поземлен имот, ВЕДНО с построената в този имот сграда и подобрения, като
идеалната част на общината от 307/1307 ид.части се прехвърли в собственост на
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ чрез покупко-продажба, за цена от 120,00 /сто и
двадесет/ лева.
2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.

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
№ 558
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2014 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2014 год., раздел ІІ, буква Д „Имоти върху, които община Брезово
има намерение да учреди право на строеж” с общински недвижим имот, представляващ
УПИ ХVІІІ /осемнадесети/- социално жилище, кв.108 /сто и осми/ от плана на
гр.Брезово, одобрен със заповед № 06/20.03.1992 год. и заповед № 474/30.06.2014 год.
на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПРЗ, с площ на целият имот 420
/четиристотин и двадесет/ кв.м , при граници : УПИ ХХІ-общ, УПИ ХVІІ-2024, улица,
УПИ ХІХ-общ. и УПИ ХХ-общ.

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
№ 559
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.

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 28.07.2014 год. на правото на строеж за изграждане на жилищна
сграда на 100 кв.м разгъната застроена площ /РЗП/ в УПИ ХVІІІ
/осемнадесети/- социално жилище, кв.108 /сто и осми/ от плана на
гр.Брезово, одобрен със заповед № 06/20.03.1992 год. и заповед №
474/30.06.2014 год. на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПРЗ, с
площ на целият имот 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м , при граници :
УПИ ХХІ-общ, УПИ ХVІІ-2024, улица, УПИ ХІХ-общ. и УПИ ХХ-общ.в
размер на 352,00 /триста петдесет и два/ лева за 100 кв.м разгъната
застроена площ на сградата.
2. Учредява възмездно безсрочно право на строеж за построяване на
жилищна сграда върху УПИ ХVІІІ /осемнадесети/- социално жилище,
кв.108 /сто и осми/ от плана на гр.Брезово, одобрен със заповед №
06/20.03.1992 год. и заповед № 474/30.06.2014 год. на кмета на общината
за одобряване на ПУП-ПРЗ, с площ на целият имот 420 /четиристотин и
двадесет/ кв.м , при граници : УПИ ХХІ-общ, УПИ ХVІІ-2024, улица, УПИ
ХІХ-общ. и УПИ ХХ-общ. на СТОЙКО ДИМИТРОВ СУЛАКОВ с
постоянен адрес гр.Брезово.

3. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 189,90
/сто осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ 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,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 560
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2014 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
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”, т.2 „Земеделски земи в землище на
гр.Брезово” с общински недвижим имот, представляващ : поземлен имот №045054
/нула,четири,пет,нула, пет, четири/ от КВС на с.Свежен, НТП: храсти с площ 0,924
/деветстотин двадесет и четири кв.м/ дка , VІІІ /осма/ категория, местност „23
Дондуково-Къшлата”, при граници и съседи: поземлен имот №045055-нива-Венко
Луков Лесов, поземлен имот №045057-нива-н-ци на Георги Николов Шопов, поземлен
имот №045056-нива-н-ци на Иван Христев Крушков, поземлен имот №045001-път ІV
клас-кметство Свежен и поземлен имот №045053-нива-н-ци на Борис Вълев Манев.

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
№ 561
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Свежен-земеделска земя.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на ПК, 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 пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от месец
юли 2014 г. за поземлен имот №045054 /нула,четири,пет,нула, пет, четири/ от КВС
на с.Свежен, НТП: храсти с площ 0,924 /деветстотин двадесет и четири кв.м/ дка ,
VІІІ /осма/ категория, местност „23 Дондуково-Къшлата”, при граници и съседи:
поземлен имот №045055-нива-Венко Луков Лесов, поземлен имот №045057-нива-н-ци
на Георги Николов Шопов, поземлен имот №045056-нива-н-ци на Иван Христев
Крушков, поземлен имот №045001-път ІV клас-кметство Свежен и поземлен имот
№045053-нива-н-ци на Борис Вълев Манев в размер на 242,00 /двеста четиридесет и
два/ лева.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване,
общински
имот
представляващ:
поземлен
имот
№045054
/нула,четири,пет,нула, пет, четири/ от КВС на с.Свежен, НТП: храсти с площ 0,924
/деветстотин двадесет и четири кв.м/ дка , VІІІ /осма/ категория, местност „23
Дондуково-Къшлата”, при граници и съседи: поземлен имот №045055-нива-Венко
Луков Лесов, поземлен имот №045057-нива-н-ци на Георги Николов Шопов, поземлен
имот №045056-нива-н-ци на Иван Христев Крушков, поземлен имот №045001-път ІV
клас-кметство Свежен и поземлен имот №045053-нива-н-ци на Борис Вълев Манев .
3. Определя начална тръжна цена за продавания имот в размер на 300,00
/триста/ лева.
4. Определя депозит за участие в търга : По 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 – 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
№ 562
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2014 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от
Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва 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”, т.3 „Дворни
места в строителните граници на населените места и строителните
образования, върху които е учредено право на строеж” с общински
недвижим имот , представляващ УПИ VІ /шести/-191 /едно,девет,едно/,
кв.13 /тринадесети/ от действащия план на с.Бабек, одобрен със з-д
№30/04.10.1991 год. с площ 1040 /хиляда и четиридесет/ кв.м, при граници:
край на регулация, УПИ VІІ-192, улица и УПИ V-189.

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
№ 563
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот по реда на чл.35 ал.3
от Закон за общинска собственост в с.Бабек.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на ПК, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, Общинският съвет гр.Брезово приема и одобрява
пазарна оценка, изготвена от лиценциран експерт от месец юли 2014 г. за УПИ VІ
/шести/-191 /едно,девет,едно/, кв.13 /тринадесети/ от действащия план на с.Бабек,
одобрен със з-д №30/04.10.1991 год. с площ 1040 /хиляда и четиридесет/ кв.м, при
граници: край на регулация, УПИ VІІ-192, улица и УПИ V-189 в размер на 3120,00 /три
хиляди сто и двадесет/ лева.
2. Определя цена на УПИ VІ /шести/-191 /едно,девет,едно/, кв.13 /тринадесети/
от действащия план на с.Бабек, одобрен със з-д №30/04.10.1991 год. с площ 1040
/хиляда и четиридесет/ кв.м, при граници: край на регулация, УПИ VІІ-192, улица и
УПИ V-189 в размер на 3200,00 /три хиляди и двеста/ лева.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1 и 3 от
Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет
гр.Брезово: Дава съгласие УПИ VІ /шести/-191 /едно,девет,едно/, кв.13 /тринадесети/
от действащия план на с.Бабек, одобрен със з-д №30/04.10.1991 год. с площ 1040
/хиляда и четиридесет/ кв.м, при граници: край на регулация, УПИ VІІ-192, улица и
УПИ V-189 да бъде ПРОДАДЕН на СЛАВ КОЕВ ПИРОНКОВ от гр.Карлово, при цена
на имота в размер на 3200,00 /три хиляди и двеста/ 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
№ 564
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в гр.Брезово-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.77, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействията му с
ОбА, Общинският съвет гр.Брезово отлага вземането на решение по
докладна записка с вх.№ 116/18.06.2014г. на кмета на общината, относно:
„Продажба на общински недвижим имот в гр.Брезово-земеделска земя” за
следващо заседание след допълнително обсъждане на проекта.
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
№ 565
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
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 ХV 748 от квартал 55 от плана на
с.Свежен
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на ПК, 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 и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закон за устройство на
територията/ЗУТ/, Общинският съвет Брезово дава съгласие да се приложи регулацията
по отношение на УПИ ХV /петнадесети-748 /седемстотин четиридесет и осем, кв.55
/петдесет и пет/ от действащия подробен устройствен план /ПУП/ на с.Свежен,
одобрен с решение №08/16.03.1993 год. на кмета на община Брезово,
административен адрес: с.Свежен, общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.”1-ва” №25 , като
община Брезово с договор прехвърли собствеността върху 29,42 /двадесет и девет,
точка, четиридесет и два/кв.м, включени в УПИ ХV 748 от квартал 55 по плана на село
Свежен, община Брезово, обл. Пловдивска на заявителката ВАСИЛКА БОРИСОВА
СТАНЧЕВА от гр.Пловдив.
2. Приема изготвената на 15.08.2014 год. от лицензиран експерт пазарна оценка
на правото на собственост върху 29,42 кв.м. в размер на 88,26 /осемдесет и осем лева и
двадесет и шест ст. / лева.
3. Определя цена от 100 /сто/ лева за продажна цена на правото на собственост.
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,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 566
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на общинския съветник Ив.Стоев, 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 13.02.2014 г., Общинският съвет Брезово дава съгласие
да бъде подпомогнато лицето Илия Иванов Тодоров със сумата 150 /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
№ 567
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по
договор № 61/3/3211205/2014 от 08.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на
стратегии за местно развитие” от ПРСР, сключен между Община Брезово и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
I.
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на
финансова помощ
№ 61/3/3211205/2014 от 08.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на
стратегии за местно развитие”, сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор,
Общинският съвет реши:
1. Упълномощава кмета на Община Брезово да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 28 172,19 лв. (двадесет и осем хиляди сто
седемдесет и два лева и деветнадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения
размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
61/3/3211205/2014 от 08.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно
развитие” сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Брезово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 61/3/3211205/2014 от 08.08.2014 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

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
№ 568
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор №
61/3/3211373/2014 от
14.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно
развитие” от ПРСР, сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
I. На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на
финансова помощ
№ 61/3/3211373/2014 от 14.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане
на стратегии за местно развитие”, сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор,
Общинският съвет реши:
1. Упълномощава кмета на Община Брезово да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 29 467,35 лв. (двадесет и девет хиляди
четиристотин шестдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки) за обезпечаване на 110
% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 61/3/3211373/2014 от 14.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за
местно развитие” сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
2. Възлага на кмета на Община Брезово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 61/3/3211373/2014 от 14.08.2014 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

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
№ 569
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на общинския съветник Ив.Стоев, 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 13.02.2014 г., Общинският съвет Брезово дава съгласие
да бъде подпомогнато лицето Петко Георгиев Видолов от гр.Брезово със
сумата 200 /двеста/ 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
№ 570
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за нов подземен
кабел 20 кV от ВКП на стълб №35 до нов БКТП в ПИ №000828 по КВС на гр.Брезово,
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.11 от ЗМСМА, чл.109; чл.124а, ал.1;
чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2 , 135 ал.2 от ЗУТ и Решение №3, взето с
Протокол №15/03.09.2014 г. на Общинския експертен съвет по устройство
на територията, Общински съвет гр.Брезово:
1.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
Устройствен План- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе за нов подземен
кабел 20 kV от ВКП на стълб №35 до нов БКТП в ПИ №000828 по КВС на
гр.Брезово, община Брезово.
2. Разрешава 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
№ 571
Взето с протокол № 40 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 05.09.2014г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за участие на община Брезово с проект:
„Насърчаване на туристическите дейности в община Брезово, чрез закупуване на
преместваем туристически информационен център, закупуване на мобилна сцена
и оборудване за провеждане на туристически мероприятия, представящи
традиционното местно културно наследство” по Мярка 313 от Стратегията за местно
развитие на Сдружение „Миг Брезово, Братя Даскалови”.

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 и ал.2 от ЗМСМА , Общинският съветБрезово:
1. Дава съгласие община Брезово да кандидатства по мярка
313
„Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно
развитие на Сдружение „Миг Брезово, Братя Даскалови”, финансирана от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., с проект:
„Насърчаване на туристическите дейности в община Брезово, чрез
закупуване на преместваем туристически информационен център,
закупуване на мобилна сцена и оборудване за провеждане на
туристически мероприятия, представящи традиционното местно
културно наследство”.
2. Дейностите в проекта отговарят на приоритетите заложени в
актуализирания Общински план за развитие община Брезово за периода
2007-2013г., както и на проекта за нов Общински план за развитие на
община Брезово за периода 2014 – 2020г.

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/

