ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 572
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.

ОТНОСНО: Информация за изпълнение бюджета на община Брезово за
2014г. за деветмесечието.
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 Информацията за изпълнение бюджета на
община Брезово към 30.09.2014г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 573
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.

ОТНОСНО: Информация за готовността на общината за работа при зимни
условия.
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
работа при зимни условия.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 574
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от
горски територии, собственост на община Брезово през 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. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни продукти:
1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина на община
Брезово за 2015 г., в обеми както следва:
Ст.маса
м3

Лежаща
маса м3

4025

3296

940

690

3086

2606

Едра
м3

Средна
м3

ОБЩО
83
330
В т.ч. ИГЛОЛИСТНИ
10
120
В т.ч. ШИРОКОЛИСТНИ
73
210

Дребна
м3

Дърва
м3

942

1941

310

250

632

1691

2. При изпълнението на плана приоритетно да се следи общия обем
лежаща маса.
3. Възлага на Кмета на община Брезово да подпише годишния план
за ползване на дървесина на община Брезово за 2015.
4. Ползването на дървесина да се извърши съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването

на дървесина и недървесни продукти, а именно чрез продажба на стояща
дървесина на корен, като приоритетно бъде задоволявано населението на
Община Брезово с дърва за огрев.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 575
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.

ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови“, за осъществяване на проект „Изпълнение на
Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово,
Братя Даскалови““, Договор № РД 50 – 92/13.06.2012 г., сключен между Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”, Министерство на земеделието и храните, и ДФ
„Земеделие“, по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие”, и мярка
„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи,
прилагащи стратегия за развитие”.

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. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал.4 от
Закона за публичните финанси, Общинският съвет при Община Брезово
дава съгласие Община Брезово да предостави временен безлихвен заем в
размер на 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) със срок за
погасяване до 30.09.2015 г. на Сдружение „Местна инициативна група
Брезово, Братя Даскалови“, необходим за реализиране на проект
„Изпълнение на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна
инициативна група Брезово, Братя Даскалови““, Договор № РД 50 –
92/13.06.2012 г., сключен между Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови”, Министерство на земеделието и храните, и ДФ „Земеделие“,
по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие”, и мярка
„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и

постигане на обществена активност на съответната територия за местни
инициативни групи, прилагащи стратегия за развитие”.
ЗАБЕЛЕЖКА : Г-н Гънчо Прасков участва в работата на заседанието на ОбС, но
не участва в гласуването поради наличието на обстоятелства, създаващи условия
за конфликт на интереси.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 576
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.

ОТНОСНО: Принципно съгласие за поставяне на паметна плоча 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.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава принципно съгласие за поставяне на паметна плоча на
загиналите от с.Върбен за свободата на България.
2. Възлага на кмета на община Брезово да предприеме необходимите
действия.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 577
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
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 №093109 /нула,девет,три,едно,
нула,девет/ от КВС на гр.Брезово , НТП: извор-каптиран с площ 1,328
/хиляда триста двадесет и осем кв.м/ дка , местност „ЧЕРВЕНИТЕ
МОГИЛКИ”, без указана категория, но с категория на съседните имотиІV /четвърта/, при граници и съседи: поземлени имоти №093001-нива„ГРАНД АГРО”ООД, 093107-пасище с храсти-ОПФ-необр. Земя, 093118полски път-ОПФ-необр.земя и 090065-полски път-ОПФ-необр.земя.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 578
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в гр.Брезовоземеделска 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.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 пазарна оценка, изготвена от лиценциран
експерт от месец юли 2014 г. за поземлен имот №093109
/нула,девет,три,едно, нула,девет/ от КВС на гр.Брезово, НТП: изворкаптиран с площ 1,328 /хиляда триста двадесет и осем кв.м/ дка ,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, без указана категория, но с
категория на съседните имоти- ІV /четвърта/, при граници и съседи:
поземлени имоти №093001-нива-„ГРАНД АГРО”ООД, 093107-пасище с
храсти-ОПФ-необр. Земя, 093118-полски път-ОПФ-необр.земя и 090065полски път-ОПФ-необр.земя в размер на 660,00 /шестстотин и
шестдесет/ лева.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, общински имот представляващ: поземлен имот
№093109 /нула,девет,три,едно, нула,девет/ от КВС на гр.Брезово , НТП:
извор-каптиран с площ 1,328 /хиляда триста двадесет и осем кв.м/ дка ,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, без указана категория, но с
категория на съседните имоти- ІV /четвърта/, при граници и съседи:
поземлени имоти №093001-нива-„ГРАНД АГРО”ООД, 093107-пасище с
храсти-ОПФ-необр. Земя, 093118-полски път-ОПФ-необр.земя и 090065полски път-ОПФ-необр.земя.

3. Определя начална тръжна цена за продавания имот в размер
на 1000.00 /хиляда/ лева.
4. Определя депозит за участие в търга : По 300,00 /триста/ 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:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 579
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
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 общинска 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 Б
„ Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да предостави под
наем”, т.3 „Земеделски земи, които община Брезово има намерение да
предостави под наем или аренда, землище гр.Брезово” с общински
недвижим
имот,
представляващ:
поземлен
имот
№000415
/нула,нула,нула,четири,едно,пет/, НТП:храсти с площ 100,030 /сто
декара тридесет и четири кв.м/ дка, местност «БЮКЯ», ІІІ /трета/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 000244-полски
път-ОПФ-необр.земя, 000461-път-ІІІ клас-държавата и 000256-полски
път-ОПФ-неземеделска земя.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 580
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя в
землището на гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение от общински съветници, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от
Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и чл. 110 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под аренда за срок от 20
/двадесет/ години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване,
общинска земеделска земя, представляваща: поземлен имот №000415
/нула,нула,нула,четири,едно,пет/, НТП:храсти с площ 100,030 /сто
декара тридесет и четири кв.м/ дка, местност «БЮКЯ», ІІІ /трета/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 000244-полски
път-ОПФ-необр.земя, 000461-път-ІІІ клас-държавата и 000256-полски
път-ОПФ-неземеделска земя- АЧОС 2593/13.07.2010 год.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга, както
следва:
 1-ва – 4-та година - 20,00 /двадесет/ лева на декар
 5-та – 20-та година – 35,00 /тридесет и пет/ лева на декар
3. Определя депозит за участие в търга: 750,00 /седемстотин и
петдесет/ лева.
4. Имотът описан в т.1 от настоящото решение да се използва за
създаване на овощна градина.

5. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търга и всички
необходими процедури по определяне на арендатора и подписване на
договор за аренда.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 581
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна
собственост - апартамент в гр.Брезово без търг или конкурс.

общинска

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. чл.47, ал.1,
т.3, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.30 от Наредбата
за общинския жилищен фонд, приета от Общински съвет гр.Брезово,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец септември 2014 год. на общински апартамент №17
/седемнадесети/ на 4 /четвърти/етаж, вход “Б” от жилищен блок №1
/едно/, построен в УПИ №ХІІ /дванадесет/-“Комплексно жилищно
строителство”, кв.28 /двадесет и осем/ от ЗРП на гр.Брезово от 1992
год., при граници на парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изтокУПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански
дейности”, който апартамент се състои от три стаи, столова,
готварна и сервизни помещения със застроена площ 97 /деветдесет и
седем/ кв.м , при граници на апартамента : от горе –покрив, от лявотавански помещения, от дясно-тавански помещения и от долу –ап.№12 ,
ВЕДНО с таванско помещение №6 /шест/ с площ 20,30 /двадесет цяло и
тридесет / кв.м и мазе №5 с площ 5,76 / пет цяло седемдесет и шест/
кв.м заедно с припадащите се 6,118% /шест цяло сто и осемнадесет
процента / идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото в размер на 14 348,00 / четиринадесет хиляди
триста четиридесет и осем/лева без включен ДДС .
2. Дава съгласие да бъде продаден
на СТОЯН ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИЕВ с постоянен адрес: гр.Брезово, ул. Кою Коев “ № 12, Жилищен

блок №1, вх.Б, етаж 4, ап.№17
общински апартамент №17
/седемнадесети/ на 4 /четвърти/ етаж, вход “Б” от жилищен блок №1
/едно/, построен в УПИ №ХІІ /дванадесет/-“Комплексно жилищно
строителство”, кв.28 /двадесет и осем/ от ЗРП на гр.Брезово от 1992
год., при граници на парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изтокУПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански
дейности”, който апартамент се състои от три стаи, столова,
готварна и сервизни помещения със застроена площ 97 /деветдесет и
седем/ кв.м , при граници на апартамента : от горе –покрив, от лявотавански помещения, от дясно-тавански помещения и от долу –
ап.№12 , ВЕДНО с таванско помещение №6 /шест/ с площ 20,30
/двадесет цяло и тридесет / кв.м и мазе №5 с площ 5,76 / пет цяло
седемдесет и шест/ кв.м заедно с припадащите се 6,118% /шест цяло
сто и осемнадесет процента / идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от
14 348,00 / четиринадесет хиляди триста четиридесет и осем/лева без
включен ДДС.
3. Определя срок за внасяне на сумата по т.2 от настоящото решение3/три/ месеца от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на
купувача на имота.
4. Възлага 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:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 582
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.

ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на
преминаване през общински недвижими имоти-полски пътища в гр.Брезово за
изграждане на външен канал за пречистени води обслужващ УПИ 012056производствени дейности по КВС на гр.Брезово, местност „Селското” за обект
„Предприятие за обработка на пера и площадка за компост”.

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.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ, чл.192, ал.3 от ЗУТ и предвид изложеното в докладната записка,
Общинският съвет гр.Брезово:
1.Дава предварително съгласие на „БУЛГАРПЛЮМ” АД, ЕИК
115892289, седалище и адрес на управление: гр.Брезово, ул.”Марин
Домузчийски” №2, представлявано от МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГАНЗУРОВ в
качеството му на представител на дружеството за преминаване на външен
канал за пречистени води обслужващ УПИ 012056-производствени
дейности по КВС на гр.Брезово, местност „Селското” за обект
„Предприятие за обработка на пера и площадка за компост” през общински
недвижими имоти - публична общинска собственост с НТП: полски път, а
именно: поземлени имоти № 000228, 000275, 000314 и 012001 от КВС на
гр.Брезово.
2. Изразява предварително съгласие за учредяване на ограничени
вещни права на „БУЛГАРПЛЮМ” АД, ЕИК 115892289, седалище и
адрес на управление: гр.Брезово, ул.”Марин Домузчийски” №2,
представлявано от МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГАНЗУРОВ в качеството му на

представител на дружеството върху описаните в т.1 общински имоти, след
влизане в сила на ПУП-ПП.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 583
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.

ОТНОСНО:
Изразяване
на
предварително
съгласие
промяна
предназначението на част от общински недвижими имоти с НТП: пасище, мера и
пасище с храсти в землището на гр.Брезово за изграждане на ревизионни шахти,
разположени на повърхността за земята по трасето на външен канал за пречистени води
обслужващ УПИ 012056-производствени дейности по КВС на гр.Брезово, местност
„Селското” за обект „Предприятие за обработка на пера и площадка за компост”.
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.29, ал.1 и 3
от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ
и предвид изложеното в докладната записка, Общинският съвет
гр.Брезово:
1.Дава предварително съгласие на „БУЛГАРПЛЮМ” АД, ЕИК
115892289, седалище и адрес на управление: гр.Брезово, ул.”Марин
Домузчийски” №2, представлявано от МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГАНЗУРОВ в
качеството му на представител на дружеството за промяна
предпазначението на част от общински недвижими имоти представляващи:
Поземлен имот №000117 /нула,нула,нула,едно,едно, седем/ от КВС
на гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ на целия имот от 107.628 /сто и
седем декара шестстотин двадесет и осем кв.м/ дка, в местност
”ТРИМОГИЛИ”; четвърта категория, при граници и съседи: поземлени
имоти 000275-полски път-ОПФ-необработваема земя,000276-напоителен
канал-ОПФ-необработваема
земя,
000195-път
ІІ
клас-държавна
собственост,000088-пасище,мера-ОПФ-необр. земя, и други, АПОС
№2297/13.04.2009 год.
Поземлен имот №000257 /нула,нула,нула,две,пет,седем/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с храсти с площ на целия имот от 12,775
/дванадесет декара седемстотин седемдесет и пет кв.м/ дка, в местност

”СЕЛСКОТО”; четвърта категория, при граници и съседи: поземлени
имоти № 000286-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 000314-полски път-ОПФнеобр.земя, 000275-полски път-ОПФ-необр.земя, 000281-полски път-ОПФнеобр.земя и други, АПОС №4417/18.12.2013 год.
Поземлен имот №000088 /нула,нула,нула,нула,осем,осем/ от КВС
на гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ на целия имот от 19,758
/деветнадесет декара седемстотин петдесет и осем кв.м/ дка, в местност
”СЕЛСКОТО”; четвърта категория, при граници и съседи: поземлени
имоти № 000314-полски път-ОПФ-необр.земя, 000228-полски път-ОПФнеобр.земя, 000195-път ІІ клас-държавна собственост, 000117пасище,мера-ОПФ-необр.земя и други, АПОС №3083/01.06.2011 год. с цел
изграждане на ревизионни шахти с номера от 2 до 4, показани на скицата с
координати, приложена към докладната записка, представляващи част от
външен канал за пречистени води обслужващ УПИ 012056-производствени
дейности по КВС на гр.Брезово, местност „Селското” за обект
„Предприятие за обработка на пера и площадка за компост”.
Определя срок на валидност на предварителното съгласие: до
утвърждаване на площадка/трасе/.
2. Изразява предварително съгласие за учредяване на ограничени
вещни права на „БУЛГАРПЛЮМ” АД, ЕИК 115892289, седалище и
адрес на управление: гр.Брезово, ул.”Марин Домузчийски” №2,
представлявано от МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГАНЗУРОВ в качеството му на
представител на дружеството върху описаните в т.1 общински имоти, след
влизане в сила на ПУП.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 584
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.

ОТНОСНО: Продажба на общински земеделски земи в землището на
с.Върбен по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни
оценки от месец октомври 2014 год. на описаните по-долу общински
земеделски земи, намиращи се в землището на с.Върбен, както следва:
№ Поземлен
по имот №
ред

Местност

1

020036

„Скелята”

2

020068

„Скелята”

3

020335

„Скелята”

4

037080

5

037079

„До
селото/Узунтарл”
„До
селото/Узунтарл”

НТП

Инд.
култура
Инд.
култура
Инд.
култура
Нива
нива

категория Площ Пазарна
в дка Оценка
В лева
за
целия
имот
ХиV
3,192 1708,00
V

2,938

1572,00

V

0,306

165,00

VІІІ

3,043

1630,00

VІІІ

3,053

1635,00

ІІ. 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. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване описаните по-долу общински недвижими имоти:
1.1 Поземлен имот №020036/нула,две,нула,нула,три,шест/ от КВС
на с.Върбен, НТП: индустр.култура с площ 3,192 /три декара и сто
деветдесет и два кв.м/ дка,местност „Скелята”, Х /десета/ категория-0,033
дка и V /пета/ категория-3,159 дка, при граници и съседи:поземлени имоти
№020046-наводнена ливада-ОПФ, №001266-залесена територия-МЗХ-ДЛ,
020047-индустр.култура-Елеонора
Асенова
Славчева,
№020153индустр.култура-Иванка Калчева Николова и други.
1.2 Поземлен имот №020068/нула,две,нула,нула,шест,осем/ от КВС
на с.Върбен, НТП: индустр.култура с площ 2,938 /два декара деветстотин
тридесет и осем кв.м/ дка,местност „Скелята”, V /пета/ категория, при
граници и съседи:поземлени имоти №020046-наводнена ливада-ОПФ,
№020102-полски
път-ОПФ-Върбен-неземеделска
земя,
020563индустр.култура-Елеонора Асенова Славчева и №020044-индустр.култура„НОРОФРА”ЕООД.
1.3 Поземлен имот №020335/нула,две,нула,три,три,пет/ от КВС на
с.Върбен, НТП: индустр.култура с площ 0,306 дка /три декара и сто
деветдесет и два кв.м/ дка,местност „Скелята”, V /пета/ категория, при
граници и съседи:поземлени имоти №02035-полски път-ОПФнеземеделска земя, №020334-индустр.култура-„НОРОФРА”ЕООД, 020093полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя.
1.4 Поземлен имот №037080 /нула,три,седем,нула,осем,нула/ от
КВС на с.Върбен, НТП: нива с площ 3,043 /три декара четиридесет и три
кв.м/ дка, местност „До селото/Узунтарл”, VІІІ /осма/ категория, при
граници и съседи:поземлени имоти №037084-нива-„АГРАР И ТРЕНД
БГ”ООД, 037082-нива-н-ци на Христо Костов Груев, 037081-нива-„АГРАР
И ТРЕНД БГ”ООД , 000662-населено място-община гр.Брезово и други.
1.5 Поземлен имот №037079 /нула,три,седем,нула,седем,девет/ от
КВС на с.Върбен, НТП: нива с площ 3,053 /три декара петдесет и три кв.м/
дка, местност „До селото/Узунтарл”, VІІІ /осма/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №037114-нива- Цветанка Пейчева Дончева,
037084- нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД, 037080-нива-ОПФ, 037116-ниваИван Ганчев Диев и други.
2. Определя начална тръжна цена на продаваните имоти и
депозити за участие в търга:

№ Поземлен
по имот №
ред

Местност

1

020036

„Скелята”

2

020068

„Скелята”

3

020335

„Скелята”

4

037080

5

037079

„До
селото/Узунтарл”
„До
селото/Узунтарл”

НТП

Инд.
култура
Инд.
култура
Инд.
култура
Нива
нива

категория Площ Пазарна Депозит
в дка Оценка
за
В лева уучастие
за
в търга,
целия
в лева
имот
ХиV
3,192 1708,00
800.00
V

2,938

1572,00

700.00

V

0,306

165,00

80.00

VІІІ

3,043

1630,00

800.00

VІІІ

3,053

1635,00

800.00

3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имотите.
4. Определя следните договорни условия:
4.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
4.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 585
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на
с.Стрелци.
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.25, ал.9 от
ЗСПЗЗ и чл.45»и» ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно
ползване на недвижим имот - публична общинска собственост,
представляващ : поземлен имот №000560, НТП: пасище, мера с площ
8,720 /осем декара седемстотин и двадесет кв.м/ дка, местност
«Стари гробища», ІІІ категория, при граници и съседи:имоти
№000565-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, №097054-полски пътОПФ-Стрелци-необр.земя, 000559-път ІІІ класс-държавата и 000564канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя от НТП: пасище,мера в НТП: нива.
2. Определя срок на валидност на решението една година от датата
на приемането му.
3. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия пред Общинска служба „Земеделие” по промяна начина на
трайно ползване на описания в т.1 имот.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 586
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот
общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин в с.Борец.
Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета
на общината и предложението на ПК , станалите разисквания, и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово:
1. ОТКАЗВА да учреди възмездно право на ползване за срок от 10
/десет/ години с цел устройване на постоянни пчелини с над десет пчелни
семейства върху общински недвижим имот представляващ: поземлен имот
№ 000479 /нула,нула,нула,четири,седем,девет/ от КВС на с.Борец, НТП:
пасище,мера с площ на целия имот 0,980 /деветстотин и осемдесет кв.м/
дка, VІ /шеста/категория-0,250 дка и V /пета/ категория/-0,730 дка,
местност „Мандра бонар”, при граници и съседи: поземлен имот №
000485-полски път-ОПФ-борец-необр.земя, №000484-стопански дворМЗХ, и №000497-дере-ОПФ-Борец-необр.земя на Неделчо Донев Донев ,
ЕГН 800605**** от гр.Пловдив, ул.”Пещерско шосе” №129”А” .
МОТИВИ: Има постъпили възражения от граждани на с.Борец
относно посочения общинския имот. На г-н Неделчо Донев да бъде
предложено да посочи друг общински имот .
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 587
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на общински земеделски земи в землището на с.Върбен по
реда на чл.35, ал.1 от ЗОС

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината , станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни
оценки от месец октомври 2014 год. на описаните по-долу общински
земеделски земи, намиращи се в землището на с.Върбен, както следва:
№ Поземлен
по
имот №
ред

1
2
3
4
5
6
7

015606
016406
016407
022073
022087
022088
022103

Местност

НТП

категория

Площ Пазарна
в дка Оценка
В лева
за целия
имот

„Суютчушка мигила”
„Бял камък/Вълов гр”
„Бял камък/Вълов гр”
„Костова мера”
„До селото/Узунтарл”
„До селото/Узунтарл”
„Костова мера”

нива
нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива

VІ и VІІІ
VІ и ІХ
V
V
V и ІХ
V
V

3,013
1,977
1,977
1,208
8,762
0,840
0,981

1612.00
1058.00
1058.00
650.00
4690.00
450.00
525.00

ІІ. 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. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване описаните по-долу общински недвижими имоти:
1.1 Поземлен имот №015606 /нула,едно,пет,шест,нула,шест/ от
КВС на с.Върбен, НТП: нива с площ 3,013 /три декара и тринадесет кв.м/

дка,местност „Суютчушка могила”, VІІІ /осма/ категория-0,420 дка и VІ
/шеста/ категория-2,593 дка, при граници и съседи:поземлени имоти
№015050-дере-ОПФ-Върбен-неземеделска
земя,
№015032-нива-Иван
Нешев Нешев и №015051- нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ” ООД.
1.2 Поземлен имот №016406 /нула,едно,шест,четири,нула,шест/ от
КВС на с.Върбен, НТП: нива с площ 1,977 /един декар деветстотин
седемдесет и седем кв.м/ дка, местност „Бял камък/Вълюв гр”, Х /десета/
категория-0,459 дка и VІ /шеста/ категория-1,518 дка, при граници и
съседи:поземлени имоти №016501-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска
земя, 016502-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, №016410-нива„БИОФАРМ АГРО”ООД, 016408-нива-„БИОФАРМ АГРО”ООД и
№016407-нива-ОПФ.
1.3 Поземлен имот №016407 /нула,едно,шест,четири,нула,седем/
от КВС на с.Върбен, НТП: нива с площ 1,977 /един декар деветстотин
седемдесет и седем кв.м/ дка, местност „Бял камък/Вълюв гр”, VІ /шеста/
категория, при граници и съседи:поземлени имоти №016408-нива„БИОФАРМ АГРО”ООД, 016501-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска
земя и №016406-нива-ОПФ.
1.4 Поземлен имот №022073 /нула,две,две,нула,седем,три/ от КВС
на с.Върбен, НТП: нива с площ 1,208 /един декар двеста и осем кв.м/ дка,
местност „Костова мера”, V /пета/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №022031-вътрешна река-държавата-МОСВ,
022040-вътрешна
река-държавата-МОСВ,
022075-пасище,мера-ОПФ,
001432-предпазна
дига-МЗХ-ХМС
и
022032-нива-„БИОФАРМ
АГРО”ООД.
1.5 Поземлен имот №022087 /нула,две,две,нула,осем,седем/ от КВС
на с.Върбен, НТП: нива с площ 8,762 /осем декара седемстотин шестдесет
и два кв.м/ дка, местност „До селото/Узунтарл”, Х /десета/ категория-0,433
дка и V /пета/ категория-8,329 дка, при граници и съседи:поземлени имоти
№022032-нива-„БИОФАРМ АГРО”ООД,
001432-предпазна дигадържавата-МОСВ, 022163-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя,
022031-вътрешна река-държавата-МОСВ.
1.6 Поземлен имот №022088 /нула,две,две,нула,осем,осем/ от КВС
на с.Върбен, НТП: нива с площ 0,840 /осемстотин и четиридесет кв.м/ дка,
местност „До селото/Узунтарл”, V /пета/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №022163-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска
земя, 022098-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и 022093-нива„БИОФАРМ АГРО”ООД.
1.7 Поземлен имот №022103 /нула,две,две,едно,нула,три/ от КВС
на с.Върбен, НТП: нива с площ 0,981 /деветстотин осемдесет и един кв.м/
дка, местност „Костова мера”, V /пета/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №022098-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска

земя, 022104-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя,
предпазна дига-МЗХ-ХМС и 022105-нива-Дончо Раев Пенчев.

022106-

2. Определя начална тръжна цена на продаваните имоти и
депозити за участие в търга:
№ Поземлен
по
имот №
ред

1

015606

2

016406

3

016407

4
5

022073
022087

6

022088

7

022103

Местност

„Суютчушка
мигила”
„Бял камък/Вълов
гр”
„Бял камък/Вълов
гр”
„Костова мера”
„До
селото/Узунтарл”
„До
селото/Узунтарл”
„Костова мера”

НТП

категория

Площ Пазарна
в дка Оценка
В лева
за
целия
имот

Депозит
за
участие
в търга,
в лева

нива

VІ и VІІІ

3,013 1612.00

500.00

нива

VІ и ІХ

1,977 1058.00

500.00

нива

V

1,977 1058.00

500.00

Нива
Нива

V
V и ІХ

Нива

V

0,840

450.00

200.00

Нива

V

0,981

525.00

250.00

1,208 650.00 300.00
8,762 4690.00 1000.00

3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имотите.
4. Определя следните договорни условия:
4.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
4.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 588
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
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 с.върбен” с общински недвижими имоти,
представляващи :
Поземле
Местност
НТП категор Площ в
АОС №
н имот
ия
дка
№
011266 Суючук/кюпа/сипия
нива
ІХ
6,242
3116/10.11.2011
011264 Суючук/кюпа/сипия
нива
ІХ
0,307
3115/10.11.2011
011239 Суючук/кюпа/сипия
нива
ІХ
1,328
3113/10.11.2011
011265 Суючук/кюпа/сипия
нива
ІХ
0,513
4179/16.10.2013
ОБЩО: 8,390
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 589
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на общински земеделски земи в землището на
с.Върбен по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината , станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.41, ал.2 от
Закон за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредба за реда за
придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет гр.Брезово РЕШИ: Приема и одобрява изготвените от
лицензиран експерт пазарни оценки от месец октомври 2014 год. на
описаните по-долу общински земеделски земи, намиращи се в землището
на с.Върбен, както следва:
№ Поземлен
по
имот №
ред

1
2
3
4

011266
011264
011239
011265

Местност

Суючук/кюпа/сипия
Суючук/кюпа/сипия
Суючук/кюпа/сипия
Суючук/кюпа/сипия

НТП

категория

Площ
в дка

нива
нива
нива
нива

ІХ
ІХ
ІХ
ІХ

6,242
0,307
1,328
0,513

Пазарна
Оценка
В лева
за целия
имот
1875,00
95,00
400,00
155,00

ІІ. 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. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване описаните по-долу общински недвижими имоти:
1.1 Поземлен имот №011239 /нула,едно,едно,две,три,девет/ от КВС
на с.Върбен, НТП: нива с площ 1,328 /хиляда триста двадесет и осем кв.м/
дка,местност „Суючук/кюпа/сипия”, ІХ /девета/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №011238-нива-Наню Николов Нанев, №011266нива-ОПФ и №011484-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя.
1.2 Поземлен имот №011265 /нула,едно,едно,две,шест,пет/ от КВС
на с.Върбен, НТП: нива с площ 0,513 /петстотин и тринадесет кв.м/
дка,местност „Суючук/кюпа/сипия”, ІХ /девета/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №011061-стопански двор-Илия Станков Станков,

011062-стопански двор-Илия Станков Станков, 011263-нива-Христо
Николов Стоев, 011461-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и
други.
1.3 Поземлен имот №011266 /нула,едно,едно,две,шест,шест/ от
КВС на с.Върбен, НТП: нива с площ 6,242 /шест хиляди двеста
четиридесет и два кв.м/ дка,местност „Суючук/кюпа/сипия”, ІХ /девета/
категория, при граници и съседи:поземлени имоти №011483-полски пътОПФ-неземеделска земя, 011461-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска
земя, 011484-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, 011239-ниваОПФ и други
1.4 Поземлен имот №011264 /нула,едно,едно,две,шист,четири/ от
КВС на с.Върбен, НТП: нива с площ 0,307 /триста и седем кв.м/
дка,местност „Суючук/кюпа/сипия”, ІХ /девета/ категория, при граници и
съседи:поземлени имоти №011063-стопански двор-ДПФ-МЗХ, 011481канал-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и 011263-нива-Христо Николов
Стоев.
2.Определя начална тръжна цена на продаваните имоти и
депозити за участие в търга:
№ Поземлен
по
имот №
ред

1
2
3
4

011266
011264
011239
011265

Местност

Суючук/кюпа/сипия
Суючук/кюпа/сипия
Суючук/кюпа/сипия
Суючук/кюпа/сипия

НТП

категория

Площ
в дка

нива
нива
нива
нива

ІХ
ІХ
ІХ
ІХ

6,242
0,307
1,328
0,513

Пазарна Депозит
Оценка
за
В лева участие
за целия в търга,
имот
в лева
1875,00
500,00
95,00
50,00
400,00
200,00
155,00
100,00

3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имотите.
4. Определя следните договорни условия:
4.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
4.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 590
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на
представляващ общински гараж.

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:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец септември 2014 год. на общински гараж №3, вход Б ,
находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен блок №1 ,
построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от
плана на гр.Брезово , ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ на
гаража 22 /двадесет и два/ кв.м, при граници на гаража: от севергараж №2, вх.Б, от юг-гараж №4-вх.Б, от изток-външна стена на
сградата, от запад-изба в размер на 2030,00 / две хиляди и тридесет/лева
без включен ДДС.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и
чл.50 от Закона за общинската собственост , чл.47, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден общински гараж №3, вход Б
,находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен блок №1, със
застроена площ на гаража 22 /двадесет и два/ кв.м, при граници на
гаража: от север-гараж №2, вх.Б, от юг-гараж №4-вх.Б, от изтоквъншна стена на сградата, от запад-изба, построен в УПИ № ХІІ“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово,
одобрен със з-д №6/20.03.1992 год., при граници на парцела : от западулица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север-

УПИ № І-“Стопански дейности” , както и съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж.
2. Продажбата да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс.
3.Определя начална конкурсна цена в размер на 2030,00 / две
хиляди и тридесет/лева без включен ДДС.
4.Специфични условия към участниците в конкурса:
-да имат постоянен адрес на територията на общината.
-да не притежават собствен гараж на територията на гр.Брезово.
-да притежават собствен или ползват под наем по договор
апартамент, който се намира в същата сграда.
5. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Наличие на собствен или нает апартамент в сградата, в която
се намира гаража:
-притежава собствен апартамент-10 точки;
-ползва апартамент под наем-5 точки;
К2-Предложена цена на имота:
-най-висока предложена цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 20%-5 точки;
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които
се отнасят за цена на имота.
6. Депозит за участие в конкурса- 500,00 /петстотин/ лева.
7. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на
договор за продажба с класирания на първо място участник.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 591
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на
представляващ общински гараж.

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:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец септември 2014 год. на общински гараж №1, вход А,
находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен блок №1 ,
построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от
плана на гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ на
гаража 24 /двадесет и четири/ кв.м, при граници на гаража: от севергараж №2, вх.А, от юг-стълбище, от изток-изба, от запад-външна стена
на сградата в размер на 2218,00 /две хиляди двеста и осемнадесет/лева
без включен ДДС.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и
чл.50 от Закона за общинската собственост , чл.47, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден общински гараж общински
гараж №1, вход А, находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12,
Жилищен блок №1 със застроена площ на гаража 24 /двадесет и
четири/ кв.м, при граници на гаража: от север-гараж №2, вх.А, от югстълбище, от изток-изба, от запад-външна стена на сградата, който
гараж се намира в Жилищен блок №1 построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно
жилищно строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово, одобрен със з-д
№6/20.03.1992 год., при граници на парцела : от запад-улица, от юг-улица,
от изток- УПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански
дейности” , както и съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж.

2. Продажбата да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс.
3. Определя начална конкурсна цена в размер на 2218,00 / две
хиляди двеста и осемнадесет/лева без включен ДДС.
4. Специфични условия към участниците в конкурса:
-да имат постоянен адрес на територията на общината.
-да не притежават собствен гараж на територията на гр.Брезово.
-да притежават собствен или ползват под наем по договор
апартамент, който се намира в същата сграда.
5. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Наличие на собствен или нает апартамент в сградата, в която
се намира гаража:
-притежава собствен апартамент-10 точки;
-ползва апартамент под наем-5 точки;
К2-Предложена цена на имота:
-най-висока предложена цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 20%-5 точки;
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които
се отнасят за цена на имота.
6. Депозит за участие в конкурса- 500,00 /петстотин/ лева.
7. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на
договор за продажба с класирания на първо място участник.
ЗАБЕЛЕЖКА : Г-н Милко Сарафов участва в работата на заседанието на ОбС, но
не участва в гласуването поради наличието на обстоятелства, създаващи условия
за конфликт на интереси.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 592
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на
представляващ общински гараж.

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:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец септември 2014 год. на общински гараж №3, вход А,
находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен блок №1 ,
построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от
плана на гр.Брезово , ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ на
гаража 18 /осемнадесет/ кв.м, при граници на гаража: от север и изтоквъншна стена на сградата, от запад-гараж №2, вх.А, от юг-изба в
размер на 1664,00 /хиляда шестстотин шестдесет и четири/лева без
включен ДДС.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и
чл.50 от Закона за общинската собственост , чл.47, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден общински гараж №3, вход А,
находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен блок №1 със
застроена площ на гаража 18 /осемнадесет/ кв.м, при граници на
гаража: от север и изток-външна стена на сградата, от запад-гараж
№2, вх.А, от юг-изба №3, който гараж се намира в Жилищен блок №1
построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от
плана на гр.Брезово, одобрен със з-д №6/20.03.1992 год., при граници на
парцела : от запад-улица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343 и УПИ №

ХІ-461, от север- УПИ № І-“Стопански дейности” , както и съответните
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
2. Продажбата да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс.
3. Определя начална конкурсна цена в размер на 1664,00 / хиляда
шестстотин шестдесет и четири/лева без включен ДДС.
4. Специфични условия към участниците в конкурса:
-да имат постоянен адрес на територията на общината.
-да не притежават собствен гараж на територията на гр.Брезово.
-да притежават собствен или ползват под наем по договор
апартамент, който се намира в същата сграда.
5. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Наличие на собствен или нает апартамент в сградата, в която
се намира гаража:
-притежава собствен апартамент-10 точки;
-ползва апартамент под наем-5 точки;
К2-Предложена цена на имота:
-най-висока предложена цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 20%-5 точки;
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които
се отнасят за цена на имота.
6. Депозит за участие в конкурса- 500,00 /петстотин/ лева.
7. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на
договор за продажба с класирания на първо място участник.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 593
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Продажба на
представляващ общински гараж.

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:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец септември 2014 год. на общински гараж №2, вход Б,
находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен блок №1,
построен в УПИ № ХІІ-“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от
плана на гр.Брезово , ул.”Кою Коев” №12 със застроена площ на
гаража 22 /двадесет и два/ кв.м, при граници на гаража: от севергараж №1, вх.Б, от юг-гараж №3-вх.Б, от изток-външна стена на
сградата, от запад-изба в размер на 2030,00 / две хиляди и тридесет/лева
без включен ДДС.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и
чл.50 от Закона за общинската собственост , чл.47, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден общински гараж №2, вход Б,
находящ се в гр.Брезово, ул.”Кою Коев” №12, Жилищен блок №1, със
застроена площ на гаража 22 /двадесет и два/ кв.м, при граници на
гаража: от север-гараж №1, вх.Б, от юг-гараж №3-вх.Б, от изтоквъншна стена на сградата, от запад-изба, построен в УПИ № ХІІ“Комплексно жилищно строителство”, кв.28 от плана на гр.Брезово,
одобрен със з-д №6/20.03.1992 год., при граници на парцела : от западулица, от юг-улица, от изток- УПИ № ІІ-343 и УПИ № ХІ-461, от север-

УПИ № І-“Стопански дейности” , както и съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж.
2. Продажбата да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс.
3. Определя начална конкурсна цена в размер на 2030,00 / две
хиляди и тридесет/лева без включен ДДС.
4. Специфични условия към участниците в конкурса:
-да имат постоянен адрес на територията на общината.
-да не притежават собствен гараж на територията на гр.Брезово.
-да притежават собствен или ползват под наем по договор
апартамент, който се намира в същата сграда.
5. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1-Наличие на собствен или нает апартамент в сградата, в която
се намира гаража:
-притежава собствен апартамент-10 точки;
-ползва апартамент под наем-5 точки;
К2-Предложена цена на имота:
-най-висока предложена цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата цена над 20%-5 точки;
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които
се отнасят за цена на имота.
6. Депозит за участие в конкурса - 500,00 /петстотин/ лева.
7. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на
договор за продажба с класирания на първо място участник.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 594
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
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 от 13.02.2014 г., Общинският съвет Брезово дава съгласие
да бъдат подпомогнати, както следва:
1. Веска Стоянова Киткова от с.Борец със сумата 150.00 лв.
2. Вася Иванов Атанасов от гр.Брезово със сумата 50.00 лв.
3. Кольо Георгиев Каназирски, от гр.Брезово със сумата 100.00 лв.
4. Георги Алонцов Нендов, от с.Чоба със сумата 150.00 лв.
5. Иванка Христова Атанасова от гр.Брезово 100.00 лв.
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/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 595
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.10.2014г.
ОТНОСНО: Принципно съгласие за поставяне на паметна плоча в
с.Бабек.
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 принципно съгласие за поставяне на паметна плоча в с.Бабек
в чест на ген.Банко Пиронков.
2. Възлага на кмета на община Брезово да предприеме необходимите
действия.
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