ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 618
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение актовете на ОбС приети за ІІ-то
полугодие на 2014г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на зам.-кмета на общината
в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, 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 отчет за изпълнение актовете на ОбС за ІІ-то
полугодие на 2014г.

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
№ 619
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО: Изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2014 год. , проведени процедури, подписани
договори.

Общинският съвет след като изслуша отчета на зам.-кмета на общината
в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите разисквания
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинският съвет гр.Брезово приема отчет за изпълнение на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Брезово през 2014 год.

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
№ 620
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2015 год.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на
общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, 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 приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост в община Брезово през 2015 год.
с направените допълнения към нея.

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
№ 621
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на план за действие /2014-2017г./ в изпълнение на
Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски
произход.
Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на
общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет –
гр.Брезово приема и утвърждава План за действие на община Брезово за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

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
№ 622
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за младежта за 2015г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на
общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.15 и чл.16 от Закона за
младежта, Общинският съвет – гр.Брезово приема и утвърждава Годишен план
за младежта – 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
№ 623
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО: Издаване на разрешително от Кмета на Община Брезово за ползване на
воден обект по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите на оператор на язовир – публична
общинска собственост на територията на Община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на
общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
I. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение чл.52, ал.1, т.3, буква
„б” от Закона за водите, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие Кмета на
общината да издаде разрешително за ползване на воден обект - публична
общинска собственост по реда на Закона за водите, съгласно сключен договор
с „ГУСТУС” ЕООД, представлявано от управителя Бояна Веселинова
Петкова, а именно:
- язовир „Под селото”, за който е отреден поземлен имот № 000335 от
КВС на с.Сърнегор. Със сключения договор се възлага
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водния обект по
реда на §12, т.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите за срок от 10
години.
II. При откриване на процедура за издаване на разрешителни да се спазват
следните условия:
1.
След влизане в сила на решението на Общински съвет, заявителят да
представи в общинска администрация необходимите документи, ведно с
данните, цитирани в чл.60, ал.1, т.1-5 от Закона за водите, както и
предвидените в същия закон документи по ал.2, т.1,2,4, ал.4, т.5, буква „а” и
„г”. Заявлението и приложените към него документи се подават в два

екземпляра – единия в качеството на оригинал се представя върху хартиен
носител, а вторият като негов пълен цифров аналог – върху магнитен носител.
2. В хода на издаване на разрешителните да се спазват всички срокове по
чл.61, чл.62, чл.62а, чл.64 и чл.67 от Закона за водите.
3. Копие от издаденото разрешително за ползване на водния обект да се
изпратят на Директора на Басейнова дирекция – Източно Беломорски
район/чл.70, ал.1 от Закона за водите/.

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
№ 624
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот публична общинска
собственост .

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на
общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/ години,
след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за устройване на кафеаператив , общински недвижим имот – терен с площ 107 кв.м за поставяне на
метален павилион –сглобяема конструкция , който терен е част от УПИ ІІПарк, кв.35 от плана на с.Дрангово, одобрен със з-д №24/23.09.1991 год.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 54,00 /петдесет и четири/
лева без включен ДДС, месечен наем за 107 кв.м.
3. Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
4. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга.
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
№ 625
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска собственост
за настаняване на постоянeн пчелин в землището на с.Отец Кирилово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на
общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово:
ОТКАЗВА да учреди възмездно право на ползване за срок от 10 /десет/
години с цел устройване на постоянен пчелин с над десет пчелни семейства
върху общински недвижим имот представляващ : поземлен имот № 045007 от
КВС на с.Отец Кирилово, НТП: изоставена нива с площ на целия имот 8,058
дка, V /пета/ категория, местност „Еладжи”, при граници и съседи:
поземлен имот № 045102-полски път-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя,
045008-изоставена нива-Тодор Стефанов Каратабанов, 045006-изоставена
нива-Гено Раднев Рубашки, 045100-полски път-ОПФ-Отец Кириловонеобр.земя и други на „БИО АРТ” ЕООД, седалище и адрес на управление
гр.Раковски, представлявано от АНЕТА ПЕНДАКОВА.
МОТИВИ: Имотът се намира много близо до населеното място. Същият се
използва и за пасище на животни. На г-жа Пендакова да бъде предложено да посочи
друг подходящ за настаняване на пчелин общински имот .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 626
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.

ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общински имот в землището на с.Отец
Кирилово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на
общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, направено
предложение от Председателя 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.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 № 045012 от КВС на
с.Отец Кирилово, НТП: изоставена нива с площ на целия имот 12,002 дка, V
/пета/ категория, местност „Еладжи”, при граници и съседи: поземлен имот
№ 045101-полски път-ОПФ-Отец Кирилово-необр.земя, 045100-полски пътОПФ-Отец Кирилово-необр.земя, 045022-изоставена нива-Керанка Георгиева
Дзанева, 045013-изоставена нива-Иван Станчев Дзанев.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга, както
следва:
 1-ва – 4-та година - 15,00 /петнадесет/ лева на декар
 5-та – 20-та година – 30,00 /тридесет/ лева на декар
3. Определя депозит за участие в търга: 300,00 /триста/ лева.
4. Имотът описан в т.1 от настоящото решение да се използва за
създаване на трайни насаждения.

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 – 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
№ 627
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.01.2015г.
ОТНОСНО:

Вземане решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен Устройствен План- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обединяване
на УПИ ІV-667 и поземлени имоти пл. №№000218,000354 и образуване на УПИ ІV667,218,354- обществено обслужващи, производствени и стопански дейности, ведомствена
бензиностанция, местност „Летището”, в землището на с.Златосел, община Брезово със
смяна статута на земеделска земя за имоти пл.№№ 000218,000354.
Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на общината в
качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите разисквания и след
поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.1; чл.109; чл.124а, ал.1;
чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2; чл.134, ал.2, т.6 , 135 ал.2 от ЗУТ , чл.67а от ППЗОЗЗ,
Заявление вх.№: 26-00-363/04.08.2014 год. на „АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД и
Решение № 1, взето с Протокол №14/20.08.2014 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен Устройствен
План- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обединяване на УПИ ІV-667 и
поземлени имоти пл. №№000218,000354 и образуване на УПИ ІV-667,218,354обществено обслужващи, производствени и стопански дейности, ведомствена
бензиностанция, местност „Летището”, в землището на с.Златосел, община Брезово
със смяна статута на земеделска земя за имоти пл.№№ 000218,000354.
2. Разрешава на „АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД изработването на проекта за
ПУП-ПРЗ по т.1 съгласно скицата-предложение за изменение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

