ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 662
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето
в община Брезово за 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.23 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет гр.Брезово
приема Общинска програма за закрила на детето в община Брезово за
2015г.

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
№ 663
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти в местност
„Дондуково”, землище на 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.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1, и чл. 41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни оценки от
месец март 2015 год. на изброените по-долу имоти, както следва:
№
по
ред

1
2
3
4
5

№ на
имота

62.85
62.65
62.66
62.82
62.138

Площ
в
кв.м

1028
682
893
1872
435

НТП

Нива/орна земя/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Нива/орна земя/
Нива/орна земя/

Пазарна
оценка в
лева за
целия
имот
1440,00
955,00
1221,00
2621,00
609,00

2. ПРОДАВА, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, общински
недвижими имоти представляващи:
№
по
ред

№ на
имота

Площ
в
кв.м

НТП

1

62.85

1028

Нива/орна земя/

2

62.65

682

Лозови насаждения /нетерасирани/

3

62.66

893

Лозови насаждения /нетерасирани/

Граници на имота

Имоти №62.238-двор, 62.84двор, 62.94-двор, 62.214-двор и
62.237-двор
Имоти №62.158-двор, 62.79двор, 62.78-двор и 62.66-двор
Имоти №62,158-двор,62,65двор, 62.78-двор, 62.77-двор и

4

62.82

1872

Нива/орна земя/

5

62.138

435

Нива/орна земя/

62.67-двор
Имоти №62.78-двор, 62.79двор, 62.210-двор, 62.96-двор и
други
Имоти №62.14-лозе, 62.15др.жил.терен, 62.158-полски
път и 62.19-лозе

3. Определя начална тръжна цена на продаваните имоти както следва:
№
№ на
Площ
НТП
Начална
по
имота
в
тръжна
ред
кв.м
цена в
лева за
целия
имот
1
62.85
1028
Нива/орна земя/
1440,00
2
62.65
682
Лозови насаждения /нетерасирани/
955,00
3
62.66
893
Лозови насаждения /нетерасирани/
1221,00
4
62.82
1872
Нива/орна земя/
2621,00
5
62.138
435
Нива/орна земя/
609,00
4. Определя депозит за участие в търга : По 300,00 /триста/ лева за всеки
отделен имот.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имотите.

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
№ 664
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и
разпореждане с общинско имущество за 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.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Брезово:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2015 год. , раздел ІІ, буква Д„ Имоти, върху които
община Брезово има намерение да учреди право на строеж”, с общински недвижим
имот, представляващ: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV /петнадесети/ стоп.
търг. д-ти/ж., кв.74 /седемдесет и четвърти/ от действащия план на гр.Брезово,
одобрен със заповед № 6/20.03.1992 год. на кмета на общината с площ 410
/четиристотин и десет/ кв.м, при граници: УПИ І стоп. търг. д-ти/ж,улица, улица
и улица.

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
№ 665
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 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 април 2015 год. на учреденото право на строеж върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV /петнадесети/ стоп. търг. д-ти/ж.,
кв.74 /седемдесет и четвърти/ от действащия план на гр.Брезово,
одобрен със заповед № 6/20.03.1992 год. на кмета на общината с площ
410 /четиристотин и десет/ кв.м, при граници: УПИ І стоп. търг. д-ти,
улица, улица и улица в размер на 804,00 /осемстотин и четири/ лева за
100 кв.м разгъната застроена площ на жилищната сграда.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1
от Закона за общинската собственост и чл.62 ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на
строеж, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV /петнадесети/ стоп. търг. д-ти/ж.,
кв.74 /седемдесет и четвърти/ от действащия план на гр.Брезово,
одобрен със заповед № 6/20.03.1992 год. на кмета на общината с площ
410 /четиристотин и десет/ кв.м, при граници: УПИ І стоп. търг. д-ти,
улица, улица и улица за изграждане на жилищна сграда.

2. Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в
размер на 1360,00 /хиляда триста и шестдесет/ лева за 100 кв.м РЗП на
жилищната сграда.
3. Определя депозит за участие в търга 500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на търга и подписване на договора за учредяване
право на строеж върху имота.

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
№ 666
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и
разпореждане с общинско имущество за 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.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:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2015 год., раздел ІІ, буква Д„ Имоти, върху които
община Брезово има намерение да учреди право на строеж”, с общински недвижим
имот, представляващ: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ /единадесети/ държ.,
кв.35 /тридесет и пети/ от действащия план на с.Розовец, одобрен със заповед №
30/30.08.1990 год. на кмета на общината с площ 540 /петстотин и четиридесет/
кв.м, при граници: УПИ ІІ-държ., УПИ І-Магазин, улица и УПИ І-държ.

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
№ 667
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в
с.Розовец.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение на председателя на ПК, 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 април 2015 год. на учреденото право на строеж върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ /единадесети/ държ., кв.35
/тридесет и пети/ от действащия план на с.Розовец, одобрен със
заповед № 30/30.08.1990 год. на кмета на общината с площ 540
/петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници: УПИ ІІ-държ., УПИ ІМагазин, улица и УПИ І-държ. в размер на 738,00.00 /седемстотин
тридесет и осем/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на
жилищната сграда.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1
от Закона за общинската собственост и чл.62 ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на
строеж, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ /единадесети/ държ., кв.35
/тридесет и пети/ от действащия план на с.Розовец, одобрен със
заповед № 30/ 30.08.1990 год. на кмета на общината с площ 540

/петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници: УПИ ІІ-държ., УПИ ІМагазин, улица и УПИ І-държ.за изграждане на жилищна сграда.
2. Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в
размер на 1200,00 /хиляда и двеста/ лева за 100 кв.м РЗП на жилищната
сграда.
3. Определя депозит за участие в търга 500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на търга и подписване на договора за учредяване
право на строеж върху имота.

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
№ 668
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична общинска
собственост в частна общинска собственост за поземлен имот №000560 от КВС 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.6, ал.1 от
Закона за общинска собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Брезово:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот №000560,
НТП: нива 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 път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, 000559-път ІІІ класдържавата и 000564-канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя.

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
№ 669
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Преотреждане на общински недвижим имот в с.Розовец.

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.112, ал.1 и
ал.2, т.11 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет
гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде преотреден урегулиран поземлен имот /УПИ/
Х /десети/ магазин, кв.35 /тридесет и пети/ от действащия план на
с.Розовец , одобрен със заповед № 30/30.08.1990 год. на кмета на общината
с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници: УПИ ІІ-държ.,
УПИ ІХ-държ., улица и улица и УПИ ХІ-държ. от Х /десети/ магазин в Х
/десети/ жилищно застрояване.

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
№ 670
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Определянe на правила за ползване на мерите и пасищата 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:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общинският съвет гр.Брезово:
Определя правила за ползване на мерите и пасищата на територията
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
№ 671
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Определяне наемна/арендна цена на общински недвижими
имоти с НТП: пасище,мера, пасище с храсти и ливада, които ще се отдават под наем
или аренда на земеделски стопани отглеждащи пасищни селскостопански животни по
реда на чл.37и от ЗСПЗЗ.
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 изготвените от лицензиран експерт пазарни оценки на
наемите от месец април 2015 год. на общински земеделски земи с НТП: пасище, мера и
НТП: ливада, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9

Землище

БАБЕК
БОРЕЦ
БРЕЗОВО
ВЪРБЕН
ДРАНГОВО
ЗЕЛЕНИКОВО
ЗЛАТОСЕЛ
ОТЕЦ КИРИЛОВО
ПЪДАРСКО
РОЗОВЕЦ
СВЕЖЕН
СТРЕЛЦИ
ТЮРКМЕН
ЧЕХЛАРЕ
ЧОБА

НТП:пасище,мера
лева на дка за стоп.
година
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

НТП:ливада
лева на дка за стоп.
година
12,00
7,00
-

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от Закона за
общинската собственост, чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет гр.Брезово:
Определя наемна/арендна цена за стопанската 2014/2015 год. за имоти с НТП:
пасище, мера и НТП: ливада, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Землище

С.Бабек
С.Борец
Гр.Брезово
С.Върбен
С.Дрангово
С.Зелениково
С.Златосел
С.Отец Кирилово
С.Пъдарско
С.Розовец
С.Свежен
С.Стрелци
С.Тюркмен
С.Чехларе
С.Чоба

НТП:пасище,мера
лева на дка за стоп.
година
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

НТП:ливада
лева на дка за стоп.
година
12,00
7,00
-

ІІІ. На основание 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/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 672
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на
гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.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
№000578, НТП:пасище,мера с площ 2,638 8два декара шестстотин тридесет и
осем кв.м/ дка , местност «Раднев геран», ІV /четвърта/ категория, при граници и
съседи:имоти №090069-нива-Бояна Йонова Иванова, 090065-полски път-ОПФнеобработваема земя, 090023-нива-Пенка Неделчева Меразчиева, 000568-път ІІІ
класс-даржавата и 000580-полски път-ОПФ-необработваема земя от
НТП:пасище,мера в НТП: друга селскостопанска територия.
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” гр.Брезово 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
№ 673
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Комисията за обществен ред,
сигурност и безопасност на движението в 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.1 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово,
актуализира състава на Комисията за обществен ред, сигурност и безопасност на
движението в община Брезово, както следва:
Председател: инж. Радньо Манолов – Кмет на община Брезово
Зам.председател: Милко Сарафов – Председател на Общинския съвет
Секретар: Стойна Малешкова – Секретар на община Брезово
Членове: 1. Енчо Колев – заместник кмет на община Брезово
2. Николай Стоянов – ст.инспектор в РУ „Полиция” гр.Раковски
3. Велка Генчевска – директор на НУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.
Борец
4. д-р Атанас Ханджиев – личен лекар в гр.Брезово
5. Иван Стайков – общински съветник и управител на „Стрела-2007”
ООД с.Стрелци
6. Иван Муевски – общински съветник
7. Стоянка Караджова – кмет на с.Борец
8. Танчо Танчев – кмет на с.Пъдарско

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
№ 674
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Поемане разходите за погребение със средства от
общинския бюджет.
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 бъде покрит разходът за погребение на Вълю Танев Радев, жител на
гр.Брезово със средства от бюджета на общината в размер на 324.00
/триста двадесет и четири/ лева.

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
№ 675
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
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:
1. Борис Стоянов Славов от с.Пъдарско със сумата от 100 /сто/ лева.
2. Иван Чавдаров Тодоров от гр.Брезово със сумата от 150 /сто и
петдесет/ лева.

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
№ 676
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и
разпореждане с общинско имущество за 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.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:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2015 год. , раздел ІІ, буква Д„
Имоти, върху които община Брезово има намерение да учреди право на
строеж”, с общински недвижим имот, представляващ: урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ХVІ /шестнадесети/ общински, кв.16
/шестнадесети/ от действащия план на с.Чехларе , одобрен със заповед
№ 28/29.06.1993 год. на кмета на общината с площ 1000 /хиляда / кв.м,
при граници:УПИ І Зеленина, УПИ ХVІІ-58 и улица.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 677
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в
с.Чехларе.

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 април 2015 год. на учреденото право на строеж върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ /шестнадесети/ общински, кв.16
/шестнадесети/ от действащия план на с.Чехларе , одобрен със заповед
№ 28/29.06.1993 год. на кмета на общината с площ 1000 /хиляда / кв.м,
при граници: УПИ І Зеленина, УПИ ХVІІ-58 и улица в размер на
1050,00.00 /хиляда и петдесет/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ
на жилищната сграда.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1
от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинскят съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на
строеж, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ /шестнадесети/ общински, кв.16
/шестнадесети/ от действащия план на с.Чехларе , одобрен със заповед №
28/29.06.1993 год. на кмета на общината с площ 1000 /хиляда / кв.м, при
граници: УПИ І Зеленина, УПИ ХVІІ-58 и улица за изграждане на
жилищна сграда.

2. Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в
размер на 1050,00 /хиляда и петдесет/ лева за 100 кв.м РЗП на
жилищната сграда.
3. Определя депозит за участие в търга 500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на търга и подписване на договора за учредяване
право на строеж върху имота.

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
№ 678
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект на
проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на
имот пл.№039015-пасице, мера, местност „Къпината” в землището на с.Дрангово,
община Брезово за смяна предназначението на земеделска земя за животновъдна
дейност, козеферма.
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.77 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействията му с ОбА, Общинският съвет отлага вземането на
решение след допълнително обсъждане на проекта и включването му в
следващо заседание на Общинския съвет.

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
№ 679
Взето с протокол № 50 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.04.2015г.
ОТНОСНО: Продажба на общински 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:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.77 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействията му с ОбА, Общинският съвет отлага вземането на
решение след допълнително обсъждане на проекта и включването му в
следващо заседание на Общинския съвет.

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/

