ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 66
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на община Брезово за
мандата 2011-2015 г.

Общинският съвет след като изслуша програмата на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 12, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА,
Общинският съвет – Брезово приема Програма за управление на община
Брезово за мандата 2011-2015 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 67

Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
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
наемател на язовири -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:
І. 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 разрешителни за ползване на водни обекти публична общинска собственост по реда на Закона за водите, отдадени
под наем съгласно договори
на „ЮЛИ ОЙЛ ГРУП” ЕООД,
представлявано от управителя Иван Каменчев, а именно:
- язовир „Еладжи”, за който е отреден поземлен имот № 000124 от
КВС на с.Отец Кирилово. Същият е отдаден под наем за срок от 10 /десет/
години, съгласно сключен договор от 21.12.2011г. между Община Брезово
и „ЮЛИ ОЙЛ ГРУП” ЕООД.
- язовир „До стопански двор”, за който е отреден поземлен имот №
000646 от КВС на с.Зелениково. Същият е отдаден под наем за срок от
10/десет/ години, съгласно сключен договор от 21.12.2011 г. между
Община Брезово и „ЮЛИ ОЙЛ ГРУП” ЕООД.
ІІ.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 издадените разрешителни за ползване на водните обекти 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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 68
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински недвижим
имот в с.Дрангово за изграждане на фотоволтаична централа.

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.62, ал.2 от
Закона за енергетиката, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост и чл.62, ал.6, т.6 от НРПУРОИ, чл.12 от Закона за
възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива, чл.2,
т.1 и т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общинският съвет
гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за
изграждане на фотоволтоична електорцентрала на “АРАСТО”ЕООД,
седалище и адрес на управление гр.Пловдив представлявано от СТОЯН
АДЪРИВАНОВ, в качеството му на управител и едноличен собственик на
капитала върху недвижим имот-частна общинска собственост съгласно
АЧОС № 3205/12.12.2011 год., представляващ : УПИ ІІІ /трети/„Обществено обслужваща производствена и складова дейност”, кв.33
/тридесет и трети” от действащия план на с.Дрангово, одобрен със заповед
№ 24/23.09.1991 год. на кмета на общината и заповед № 692/14.11.2011
год. на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПРЗ , с площ 4077
/четири хиляди седемдесет и седем/ кв.м, при граници : улица, улица, край
на регулацията и УПИ ІV-„Озеленяване”, при следните условия:
1. Предмет на отстъпеното право на строеж-за изграждане на
енергиен обект-фотоволтаична централа.
2. Площ на остъпеното право на строеж- 3261 /три хиляди двеста
шестдесет и един/ кв.м , определена съгласно предвидените в подробния
устройствен план коефициенти за етажност и плътност на застрояване.
3. Срок на отстъпеното право на строеж - безсрочно.

4. Срок за изграждане на фотоволтаичната централа -5 /пет/ години
от подписване на договора за отстъпено право на строеж.
5. Цена на отстъпеното право на строеж - 6 440,00 /шест хиляди
четиристотин и четиридесет/ лева.
Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж е 6 437,70 /шест
хиляди четиристотин тридесет и седем лева и седемдесет стотинки/ лева,
съгласно удостоверение № 1619000458/02.02.2012 год., издадено от отдел
„Местни приходи” при община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 69
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински недвижим
имот в с.Дрангово за изграждане на фотоволтаична централа

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.62, ал.2 от
Закона за енергетиката, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост и чл.62, ал.6, т.6 от НРПУРОИ, чл.12 от Закона за
възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива, чл.2,
т.1 и т.2 от Закон за насърчаване на инвестициите, Общинският съвет
гр.Брезово:
І. Учредява възмездно право на строеж за изграждане на
фотоволтоична електорцентрала на “ФОРТЕХ”ЕООД , седалище и адрес
на управление гр.Пловдив, представлявано от ДОБРИ РАЙЧИНОВ, в
качеството му на управител и едноличен собственик на капитала върху
недвижим имот-частна общинска собственост съгласно АЧОС №
3206/12.12.2011 год., представляващ : УПИ ІІ /втори/- „За фотоволнаична
централа”, кв.33 /тридесет и трети” от действащия план на с.Дрангово,
одобрен със заповед № 24/23.09.1991 год. на кмета на общината и заповед
№692/14.11.2011 год. на кмета на общината за одобряване на ПУП-ПРЗ ,
с площ 3371 /три хиляди триста седемдесет и един/ кв.м, при граници :
улица, УПИ ІV-„Озеленяване”, край на регулацията и УПИ І-„Обществено
обслужване, производствена и складова дейност”, при следните условия:
1. Предмет на отстъпеното право на строеж - за изграждане на
енергиен обект-фотоволтаична централа.
2. Площ на остъпеното право на строеж - 2697 / две хиляди
шестстотин деветдесет и седем/ кв.м , определена съгласно предвидените в
подробния устройствен план коефициенти за етажност и плътност на
застрояване.
3. Срок на отстъпеното право на строеж-безсрочно.

4. Срок за изграждане на фотоволтаичната централа - 5 /пет/ години
от подписване на договора за отстъпено право на строеж.
5. Цена на отстъпеното право на строеж- 5 330,00 /пет хиляди триста
и тридесет/ лева.
Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж е 5 324,30 /пет
хиляди триста двадесет и четири лева и тридесет стотинки/ лева, съгласно
удостоверение № 1619000457/02.02.2012 год., издадено от отдел „Местни
приходи” при община Брезово.
6.Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на община
Брезово по давност, ако не се упражни в срок от 5 /пет/ години от
подписването на договора за отстъпено право на строеж.
ІІ. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договора за учредяване право на строеж върху
имота.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 70
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот
публична общинска собственост в 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.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявявен за частна общинска собственост
УПИ ХІХ училище, кв.38 от действащия план на с.Чоба , одобрен с
решение № 343/15.07.2003 год. на Общински съвет гр.Брезово с площ
9090 кв.м, ВЕДНО с построените в него: двуетажна масивна
стоманобетонна сграда със застроена площ 419 кв.м, едноетажна масивна
стоманобетонна сграда със застроена площ 419 кв.м, едноетажна паянтова
селскостопанска сграда със застроена площ 44 кв.м и едноетажна паянтова
селскостопанска сграда със застроена площ 24 кв.м , при граници и
съседи:имот 501.2050-др.селищна територия, имот 501.9596-улицаОбщина Брезово, имот 501.2124-обществен терен-държавата и имот
501.9543-улица-Община Брезово, поради отпаднала необходимост имота
да бъде публична общинска собственост.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 71
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.

ОТНОСНО: Продажба на движими вещи-общинска собственост

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.51, ал.2 и 4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публично
оповестени търгове с явно наддаване изброените по-долу автомобили и
вещи :
1. Автомобил-марка „BMV 520 И” с регистрационен № РВ 0014 СС, рама
WBAHB51040BOO7930, № на двигателя 337406020651
2. Специален автомобил марка „ГАЗ 53”, регистрационен №РВ 3152 АХ,
рама 66072, двигател-без номер, бензинов, доставен на 19.06.1990 год./
контейнеровоз /
3. Лек автомобил „ Мерцедес”380СЕ с регистрационен номер РВ 1000 ХК,
двигател –без номер , рама № WD 1812603212047039 (VIN), бензинов, дата на
първоночална регистрация 02.02.1983 год.
4. Лек автомобил „Чероки Джип” с регистрационен номер РВ 8597 ММ,
двигател – 002MX21, рама № 1J4FJ78L5LL219578, бензинов, дата на
първоночална регистрация 05.09.1990 год., задвижване 4х4.
5.Струг-С11МТ, производител”Машинострой”, заводски №2006, година
производство-1983 г.
6.Фреза ФУ-251

2.Определя начални тръжни тръжни цени , както следва:
Вид на МПС / вещта
Начална
тръжна цена в
лева без
включен ДДС
1. Автомобил-марка „BMV 520 И” с регистрационен №РВ
1 400,00
0014 СС, рама WBAHB51040BOO7930, № на двигателя
337406020651
2. Специален автомобил марка „ГАЗ 53”, регистрационен
1 600,00
№РВ 3152 АХ, рама 66072, двигател-без номер, бензинов,
доставен на 19.06.1990 год./ контейнеровоз /
3. Лек автомобил „ Мерцедес”380СЕ с регистрационен
3 000,00
номер РВ 1000 ХК, двигател –без номер , рама № WD
1812603212047039 (VIN), бензинов, дата на първоночална
регистрация 02.02.1983 год.
4. Лек автомобил „Чероки Джип” с регистрационен номер
2 500,00
РВ 8597 ММ, двигател – 002MX21, рама №
1J4FJ78L5LL219578, бензинов, дата на първоночална
регистрация 05.09.1990 год., задвижване 4х4.
5.Струг-С11МТ, производител”Машинострой”, заводски
3 000,00
№2006, година производство-1983 г.
6.Фреза ФУ-251
3 000 ,00
3. Определя депозит за участие в търга за всeки отделен автомобил
или вещ в размер на 500,00 лева.
4. Определя стъпка за наддаване в търговете-10% от началната
тръжна цена.
5. Начин и срок на плащане на достигнатите в търговете цени: в
касата на община Брезово или по банков път в срок до един месец от
датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга.
6. Сключването на договора и предаването на владението върху
вещите да се извърши в срок от 7 /седем/ дни от заплащане на цената по
т.5.
7.Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на търговете и подписване на договори за
продажба .
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 72
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на Подробен устройствен план и
промяна на предназначението на общински недвижим имот в 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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.2,
чл.134, ал.1,т.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията ,Общинският
съвет гр.Брезово:
Дава принципно съгласие да се измени част от кв.38 от плана на
с.Чоба, одобрен с решение № 343/15.07.2003 год. на Общински съвет
гр.Брезово съгласно скица- предложение като УПИ ХVІІІ 2050 Детска
градина, кв.38 от действащия план на с.Чоба, одобрен с решение №
343/15.07.2003 год. на Общински съвет гр.Брезово, с площ 5838 кв.м,
ВЕДНО с построените в този имот двуетажна масивна стоманобетонна
сграда за детско заведение със застроена площ 1024 кв.м и едноетажна
масивна стоманобетонна сграда за детско заведение със застроена площ
258 кв.м, при граници и съседи: имот 501.1550-двор-Рада Христева
Тодорова и др., имот 501.1548-двор, имот 501.9533-улица-Община
Брезово, имот 501.9532-улица-Община Брезово и други се преотреди в
УПИ ХVІІІ-2050 „Обществено обслужващи дейности”, след получаване на
съгласие от Министерство на образованието, младежта и науката по реда
на чл.134, ал.7 от ЗУТ във връзка с чл.39, ал.3 от ЗУТ.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 73
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на Подробен устройствен план и
промяна на предназначението на общински недвижим имот 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.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.2,
чл.134, ал.1 т.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията ,
Общинският съвет гр.Брезово:
Дава принципно съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ и разделяне на
УПИ ХХ училище, детска градина, кв.4 от действащия план на с.Бабек,
одобрен със заповед №30/04.10.1991 год. на кмета на общината с площ
3810 кв.м, ВЕДНО с построената в този имот едноетажна полумасивна
сграда с изба със застроена площ 265 кв.м, при граници: край на
регулацията, улица, УПИ ХІХ паметник и парк, УПИ ХVІІ църква и край на
регулацията на 2 /два/ нови поземлени имота, както следва:
1. УПИ ХХ-53 обществено обслужващи дейности с проектна площ
3 645 кв.м
2. УПИ ХХІ трафопост с проектна площ 165 кв.м,
след получаване на съгласие от Министерство на образованието, младежта
и науката по реда на чл.134 ал.7 от ЗУТ във връзса с чл.39, ал.3 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 74
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Определяне на пълномощен представител на община
Брезово в „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” 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.15 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово:
Упълномощава кмета на община Брезово – инж. Радньо Манолов със
следните права:
1. Да представлява Община Брезово на извънредното Общо събрание
на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Пловдив" АД, което ще се проведе на 14,03,2012 год от 10,30 часа, а при
липса на кворум на 30,03,2012 г. - от 11 часа.
2.Да участва в работата на Общото събрание на акционерите на
"Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД, което ще се
проведе на 14,03,2012год от 10,30 часа, а при липса на кворум на
30,03,2012 г.- от 11 часа., като гласува по всички точки от дневния ред на
събранието включени в поканата, неограничено по начин който
упълномощеният сметне за подходящ.
3. Да преупълномощава неограничено и други лица с горните правомощия.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 75
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изработване на
Подробен устройствен план/ПУП/-Парцеларен план/ПП/ в Стопански двор
№1 с.Златосел с цел изместване на съществуващ трафопост

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 от
Закона за опозване на земеделските земи / ЗОЗЗ/, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава предварително съгласие «АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”
ЕООД , седалище и адрес на управление с.Златосел, общ.Брезово,
обл.Пловдив, представлявано от ВЛАДИМИР ПАСКАЛОВ в качеството
му на управител на дружеството да проектира за своя сметка Подробен
устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе за изместване на
мачтов трафопост /МТП/ от УПИ 625 –ТП , намиращ се в Стопански двор
№1 с.Златосел в УПИ 620- общ. обсл. дейности в същия Стопански двор.
2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие: една
година от датата на влизане в сила на настоящото решение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 76
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на общински
недвижим имот в Стопански двор №1 с.Златосел
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, Общинският съвет
гр.Брезово:
Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен
имот № 000643 от КВС на с.Златосел, НТП: ведомствен път с площ
3,319 дка, частна общинска собственост, местност „ДАНЛЪКА” , без
указана категория, с граници и съседи: имоти с № 000355-пътІV класОПФ-Златосел-необр.земя,
№
000629-произв.терен-държавна
собственост, №650-произв.терен-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД,
№020011-нива-Рада
Димитрова
Иванова,
№020010-нива-Стойчо
Димитров Милев и други от „ведомствен път” в „друга селскостопанска
територия”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 77
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински недвижими имоти –
публична общинска собственост – язовири.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, направени предложения 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.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост и & 4, ал.1 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 10
/десет/ години, след провеждане на публични търгове с явно наддаване,
изброените по-долу общински недвижими имоти:
1.1.Язовир ” ЛЕТИЩЕТО” с площ 111,893 дка, поземлен имот №
000500 от КВС на с.Зелениково, собственост на Община Брезово съгласно
АПОС № 872/05.01.2004 год.
1.2.Язовир ” КИЧЕСТ БРЯСТ” с площ 64,221 дка, поземлен имот
№000000492 от КВС на гр.Брезово, собственост на Община Брезово
съгласно АПОС № 1441/02.03.2005 год.
2. Определя начална тръжна цена: 15,00 лева на декар без включен
ДДС , годишен наем, като за всяка следваща година наема се индиксира с
официалния инфлационен индекс на потребителските цени за предходната
година.
3. Определя депозит за участие в търга за всеки един от имотите в
размер на началната тръжна цена .
4.Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната
тръжна цена.
5.Определя срок за заплащане на годишния наем както следва:
5.1. За календарната 2012 год. в срок от един месец от датата на
влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга.
5.2 За всяка следваща календарна година в срок до 31.01.

6.Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търговете и подписване на договори за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 78
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание решение № 61, т.5.1, взето с протокол № 8 от
17.02.2012 г., Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъде
подпомогната Станка Нановска от с. Дрангово със сумата 200 /двеста /
лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 79
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание решение № 61, т.5.1, взето с протокол № 8 от
17.02.2012 г., Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъде
подпомогната Катя Атанасова от гр. Брезово със сумата 200 /двеста / лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 80
Взето с протокол № 9 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание решение № 61, т.5.1, взето с протокол № 8 от
17.02.2012 г., Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъде
подпомогната Марияна Илиева от с.Дрангово със сумата 290 /двеста и
деветдесет/ лева за покриване на ІІ –ра семестриална такса като редовна
студентка ІІІ курс в ПУ «П.Хилендарски» гр.Пловдив.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

