ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 642
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинската програма за
закрила на детето 2014г. за община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша отчет от директора на ДСПРаковски, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет-Брезово
приема за сведение Отчета за изпълнение на Общинската програма за
закрила на детето 2014г. за община Брезово.

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
№ 643
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.

ОТНОСНО: Информация за работата на служителите на РУПРаковски по опазване на обществения ред на територията на община
Брезово за 2014г.
Общинският съвет след като изслуша информацията на началника
на РУП-Раковски, 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 информацията за работата на служителите на РУПРаковски по опазване на обществения ред на територията на община
Брезово за 2014г.

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
№ 644
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.

ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОКБППМН за 2014г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на
ОКБППМН, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от
ЗБППМН, Общинският съвет-Брезово приема за сведение отчет за
дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществени
прояви на малолетните и непълнолетните - Брезово през 2014г.

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
№ 645
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.

ОТНОСНО: Приемане на план за развитие на социалните услуги в
община Брезово за 2016г.
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.19, ал.2 и 3
от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет-Брезово приема
План за развитието на социалните услуги в община Брезово за 2016г.

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
№ 646
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.

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 кмета на
общината, 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 „ФЛОРА ФРЕШ” ЕООД, представлявано от
управителя Иван Михайлов Маджарски, а именно:
язовир „Коджуоларе”, за който е отреден поземлен имот №
000916 от КВС на с.Зелениково. 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 - 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
№ 647
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.

ОТНОСНО: Промяна НТП на общински земеделски земи в землищата 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.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 недвижими имоти с НТП: пасище, мера и НТП: ливада,
съгласно приложения към решението опис като от НТП:пасище,мера или
НТП: ЛИВАДА ДА СЕ ПРОМЕНИ 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 описаните в т.1 имоти.
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
№ 648
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне на имоти с НТП: полски пътища и напоителни
канали и определяне размера на наема за стопанската 2014/2015 год. в землищата на
община Брезово, попадащи в масиви за 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 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 37„в”, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи и 75а, ал.3 от ППЗСПЗЗ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за предоставяне на имоти с начин на трайно
ползване полски пътища, напоителни канали и канали, попадащи в масиви
за ползване за землищата на гр.Брезово, с.Бабек, с.Стрелци и с. Златосел,
които имоти да бъдат включени в заповедта по чл.37”в”, ал.4 от ЗСПЗЗ
съгласно приложените към решението списъци на имотите по землища.
2. Определя цена на наема за описаните в т.1 от решението имоти в
размер на средното годишно рентно плащане, съгласно приложените към
решението справки.
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
№ 649
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на
с.Пъдарско.

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.78а от Правилника за
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот
№000382 от КВС на с.Пъдарско, ЕКАТТЕ 58983, НТП: овощна градина с площ 7,119
дка, V /пета/ категория, местност „ПАРАЛЕЖА”, при граници и съседи: поземлени
имоти с №№018001-нива-н-ци на Иван петров Боряков, 000380-полски път-ОПФПъдарско-необр.земя, 000039-пасище, мера-ОПФ-Пъдарско-необр.земя и 000151-каналОПФ-Пъдарско-необр.земя като от НТП:овощна градина се промени в НТП:нива.
2. 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 - 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
№ 650
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общински земеделски земи 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.78а от Правилника за
прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински земеделски
земи, а именно:
 Поземлен имот №025031 от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП: овощна
градина с площ 2,479 дка, VІ /шеста/ категория, местност „КОНАРСКИ ПЪТ”,
при граници и съседи: поземлени имоти с №№025020-овощна градина-н-ци на
Раю Танев Минев, 025030-овощна градина-н-ци на Видю Николов Видев,
000307-храсти-ОПФ-Стрелци-необр.земя,
025039-овощна
градина-Тонка
Атанасова Тодорова и други.За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 3411/13.08.2012 год.
 Поземлен имот №028036 от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП: овощна
градина с площ 5,955 дка, VІ /шеста/ категория, местност „КОДЖА ТЪРЛА”,
при граници и съседи: поземлени имоти с №№028037-овощна градина-н-ци на
Георги Филипов Генчев, 028052-овощна градина-н-ци на Раю Танев Минев,
028053-полски път-ОПФ Стрелци-необр.земя и 02854-полски път-ОПФСтрелци-необр.земя.За имота е съставен акт за частна общинска собственост №
3378/02.07.2012 год.
 Поземлен имот №024040 от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП: овощна
градина с площ 6,607 дка, V /пета/ категория, местност „ТАУШАН ТЕПЕ”, при
граници и съседи: поземлени имоти с №№024007-нива-н-ци на Видю Петков
Видев, 024006-овощна градина-н-ци на Марин В. Дишков, 024045-полски пътОПФ Стрелци-необр.земя и 024019-нива-н-ци на Александър Т. Коев.За имота е
съставен акт за частна общинска собственост № 1072/01.10.2004 год.
 Поземлен имот №033036 от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП: овощна
градина с площ 3,742 дка, ІV /четвърта/ и VІ /шеста/ категория, местност
„ТОПЧИЙСКИ ГЕРАН”, при граници и съседи: поземлени имоти с №№033035овощна градина-Гена Г. Кръстева, 033032-полски път-ОПФ Стрелци-необр.земя,
033033-пасище,мера-ОПФ-Стрелци-необр.земя и 033031-полски път-ОПФ-

Стрелци-необр.земя.За имота е съставен акт за частна общинска собственост
№ 1073/01.10.2004 год. като от НТП: овощна градина се промени в НТП: нива.
2. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия
пред Общинска служба „Земеделие” по промяна начина на трайно ползване на
описаните в т.1 имоти.

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
№ 651

Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.

ОТНОСНО: Промяна НТП на общински земеделски земи в землището на
с.Отец Кирилово.

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.78а от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински
земеделски земи, а именно:
 Поземлен имот №031041 от КВС на с.Отец Кирилово, ЕКАТТЕ
54451, НТП: овощна градина с площ 6,061 дка, ІV /четвърта/
категория, местност „ДОЛЕН ПЯСЪК”, при граници и съседи:
поземлени имоти с №№ 012100-полски път-ОПФ Отец Кириловонеобр.земя, 031040-овощна градина-Паун Иванов Милчев, 031105полски път-ОПФ Отец Кирилово-необр.земя и 031104-полски пътОПФ Отец Кирилово-необр.земя.За имота е съставен акт за частна
общинска собственост № 4079/30.08.2013 год.
 Поземлен имот №031033 от КВС на с.Отец Кирилово, ЕКАТТЕ
54451, НТП: овощна градина с площ 15,002 дка, ІV /четвърта/
категория, местност „ДОЛЕН ПЯСЪК”, при граници и съседи:
поземлени имоти с №№ 031032-овощна градина-Стойка Тодорова
Танева, 031013-овощна градина-Иван Станчев Дзанев, 031014овощна градина-н-ци на Ангел Георгиев Кацаров и 031015-овощна
градина- „С.И.Г.”ООД.За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 3511/11.09.2012 год.
като от НТП: овощна градина се промени в НТП: нива.

2. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия пред Общинска служба „Земеделие” по промяна начина на
трайно ползване на описаните в т.1 имоти.

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
№ 652
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в
землищата 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.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 Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда за срок от 20 стопански
години, след провеждане на публични търгове с тайно наддаване, общински земеделски
земи съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
2. Определя начални арендни вноски за провеждане на търговете, както и
депозити за участие в търговете съгласно приложение №1, неразделна част от
настоящото решение.
3. Дава съгласие АРЕНДАТОРА при необходимост и след предварително
писмено уведомление до АРЕНДОДАТЕЛЯ, да изменя начина на трайно ползване на
арендования имот, както и да прави подобрения в него като спазва законодателството
на РБългария.
4. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търговете и всички
необходими процедури по определяне на арендатори и подписване на договори за
аренда.

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
№ 653
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска
собственост за настаняване на постоянен пчелин в землището на с.Чоба.
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.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост , чл.66, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.11, ал.1 и 2 от Закона за пчеларството
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено 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: Част от поземлен имот №000023
/нула,нула,нула,нула,две,три/ от КВС на с.Чоба, НТП:пасище,мера с площ 3,497 /три
декара четиристотин деветдесет и седем кв.м/ дка, местност „ШУМАТА
ЛОЗАРМОГИЛА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:имоти 000070-дерОПФ-Чоба-необр.земя и 000022-широколистна гора-ОПФ-Чоба-необр.земя, която
част е с площ 1,000 /един/ декар и се намира в южната част на имота така както е
показано на скицата-предложение към докладната записка на „СРЕДНОГОРИЕ
2014”ООД, седалище и адрес на управление гр.Пловдив-4004, р-н Южен,
ул.”Кукленско шосе” №3 , ЕИК 202869633 представлявано от ДИМИТЪР СТОЯНОВ
ЖУЛЕВ, в качеството му на управител и съдружник.
2. Определя цена на учредените права на ползване в размер на
40,00 лева за 1,000 декара от имота за една календарна година, а за целия период на
ползване цена в размер на 400,00 /четиристотин/ лева.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
подписване на договор за учредено право на ползване.

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
№ 654
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху общински недвижим имот
в с.Чоба.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.кмета
на общината, предложение от общински съветник, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.66, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.11, ал.1 и 2 от Закона за пчеларството
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено 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-частна общинска собственост представляващ: Част от
№000555 /нула,нула, нула, пет, пет, пет/ от КВС на с.Чоба, НТП: друга
селскостопанска територия с площ 3,216 /три декара двеста и шестнадесет кв.м/ дка, без
указана местност, без указана категория, но с категория на съседните имоти ІV
/четвърта/, при граници и съседи: поземлени имоти 000048-полски път-ОПФ- Чобанеобр.земя, 000040-пасище,мера-ОПФ-Чоба-необр.земя и 000019-широколистна гораОПФ-Чоба-необр.земя , която част е с площ 1,000 /един/ декар и се намира в южната
част на имота така както е показано на скицата-предложение към докладната
записка на „СРЕДНОГОРИЕ 2014”ООД, седалище и адрес на управление
гр.Пловдив-4004, р-н Южен, ул.”Кукленско шосе” №3 , ЕИК 202869633 представлявано
от ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЖУЛЕВ, в качеството му на управител и съдружник.
2. Определя цена на учредените права на ползване в размер на
40,00 лева за 1,000 декара от имота за една календарна година, а за целия период на
ползване цена в размер на 400,00 /четиристотин/ лева.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
подписване на договор за учредено право на ползване.
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
№ 655
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в землището на
гр.Брезово по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС.
Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.кмета
на общината, предложение на общински съветник, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово:
ОТКАЗВА да продаде общински недвижим имот - частна общинска собственост
представляващ поземлен имот № 000794 /нула,нула,нула, седем, девет, четири/ от
КВС на гр.Брезово, НТП: нива с площ 2,342 /два декара триста четиридесет и два кв.м/
дка, местност „Двете реки излъта”, VІ /шеста/ категория, при граници и съседи:
поземлени имоти 000793-изост. Тр.нас.-ОПФ-необр.земя, 000722-дере-ОПФ-необр.земя
и 000711-полски път-ОПФ-необр.земя.
Мотиви: Общинският съвет се придържа към становище да не се продават
общински земи в равнинната част на общината. На същият му е предложено да ползва
имота под аренда, но той отказва.

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
№ 656
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.

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 № 628, т.5.2., взето с
протокол № 46 от 13.02.2015г., Общинският съвет Брезово дава съгласие
да бъдат подпомогнати, лицата както следва:
Петър Георгиев Фитнев от гр.Брезово – със сумата от 150 лв.
Катюша Стефанова Борисова от гр.Брезово – със сумата от 50 лв.
Иван Тенчев Славчев от с.Дрангово – със сумата 50 лв.

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
№ 657
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на имот
пл.№ 030057, местност „Рошава могила” в землището на гр.Брезово за промяна
предназначението му за изграждане на складове, сушилни, хладилници за съхранение
на плодове и зеленчуци.
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.108, ал.1; чл.109; чл.124а, ал.1;
чл.124б, ал.1; чл.125, ал.1 и ал.2, чл.135, ал.2 от ЗУТ, Заявление вх.№: 26-00113/12.03.2015 год. от „ММ - Драй Фуудс България” ООД, ЕИК BG203292791 и
Решение №1, взето с Протокол №3/18.03.2015 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/ на имот пл.№ 030057,
местност „Рошава могила” в землището на гр.Брезово, община Брезово за промяна
предназначението на имота за изграждане на складове, сушилни, хладилници за
съхранение на плодове и зеленчуци.
2. Разрешава на „ММ - Драй Фуудс България” ООД, ЕИК BG203292791
изработването на проекта за ПУП-ПРЗ по т.1 съгласно скицата-предложение за
изменение.

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
№ 658
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект: Подробен устройствен план -Парцеларен
план /ПУП-ПП/ за трасе на пътна връзка към УПИ 012056 – производствени
дейности по КВС на гр.Брезово - собственост на „БУЛГАРПЛЮМ”АД.
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 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
Общинският съвет – гр. Брезово, одобрява Подробен устройствен план Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на пътна връзка към УПИ 012056 –
производствени дейности по КВС на гр.Брезово, за обект ”Предприятие за
обработка на пера и площадка за компост”,- собственост на
„БУЛГАРПЛЮМ”АД.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.

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
№ 659
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Определяне на упълномощен представител на община Брезово в
АОГ /Асоциация общински гори/.
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.15 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово:
1. Упълномощава кмета на община Брезово – инж. Радньо Манолов
да представлява Община Брезово на общо събрание на АОГ.
2. При невъзможност да участва в заседанията на Общото събрание
на АОГ определя за негов заместник г-н Енчо Колев – заместник кмет на
община Брезово.

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
№ 660
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на нова междуселищна автобусна линия от
общинска транспортна схема по маршрута с.Бабек-с.Свежен.

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 чл.8, ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002
год.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл.7, ал.1, т.2 от същата
наредба, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде открита нова междуселищна автобусна линия от
общинска транспортна схема по маршрута с.Бабек-с.Свежен и обратно.
2. Утвърждава два броя маршрутни разписания от общинска транспортна схема,
а именно:
2.1. Маршрутно разписание на автобусна линия с.Свежен-с.Бабек с час на
тръгване от с.Бабек 7,51 часа и час на връщане от с.Свежен 8,07 часа, което ще се
изпълнява в дните понеделник и петък, целогодишно.
2.2. Маршрутно разписание на автобусна линия с.Свежен-с.Бабек с час на
тръгване от с.Бабек 19,21 часа и час на връщане от с.Свежен 19,37 часа, което ще се
изпълнява в ден петък, целогодишно, които са неразделна част 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
№ 661
Взето с протокол № 49 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.03.2015г.
ОТНОСНО:

Допълнително субсидиране на междуселищна автобусна линия
от общинска транспортна схема по маршрут Бабек – Свежен и обратно.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124
от ЗПФ и чл.41 от НСПИОБ, Общинският съвет гр.Брезово:
1.
Приема промяна по бюджета на Община Брезово за 2015 г. в
плана за местни дейности за сметка на резерва, както следва:
В дейност „849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъоб-щенията”, параграф 43-00
Субсидии за нефинансови предприятия за междуселищни
пътнически превози в слабонаселени планински райони за междуселищна
автобусна линия от общинска транспортна схема по маршрут Бабек –
Свежен и обратно в размер на 3500 лева.
2.
Определя максимален размер на получените общо субсидии по
линията Бабек-Свежен-Бабек до 1 лев на километър реализиран пробег.
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/

