ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 640
Взето с протокол № 48 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 12.03.2015г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на задание за изработване на
Общ устройствен план /ОУП/ на Община Брезово и опорен план към него и приемане
на решение за изработване на общ устройствен план на Община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.124б,
ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет гр.Брезово
1.
Одобрява представеното задание за изработване на Общ
устройствен план на Община Брезово и опорен план към него.
2.
Дава разрешение за изработването на Общ устройствен план на
Община Брезово.
3.
Възлага на Кмета на Община Брезово да предприеме
съответните действия, съгласно нормативната уредба за продължаване на
процедурата по изработване на ОУП на Община Брезово и изпълнение на
настоящото решение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
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
№ 641
Взето с протокол № 48 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 12.03.2015г.
ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади-общинска собственост на
територията на община Брезово за общо и индивидуално ползване.

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 Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37”и” от Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи Общинският съвет гр.Брезово реши:
1. Определя пасища, мери и ливади за общо ползване през стопанската
2014/2015 година по селища, съгласно списък на имотите, неразделна част от
настоящото решение /Приложение №1/.
2. Потвърждава списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване,
приет с решение № 402 на Общински съвет Брезово от 09.04. 2010 г. Приема средни
годишни рентни плащания, определени съгласно Протокол от 05.02.2015 година на
Комисия, назначена със Заповед № 18/13.01.2015 г. на Директора на Областна дирекция
„Земеделие” – гр. Пловдив.
3. Определя минимален срок на договорите за наем 5 /пет /стопански години.
4. На основание на чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

