ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 55
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Отчет за

дейността на служителите от Участък – Брезово при РУ-Раковски за

2015 г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на началника на
Участък-Брезово, 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 дейността на служителите от участък–
Брезово при РУ – Раковски за 2015г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 56
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейностите, заложени в общинската програма за закрила на
детето 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.24 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинската
програма за закрила на детето за 2015г.
Приложения към докладната записка:
1. Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за
детето за 2015 г.
2. Отчет на директора на Дирекция „Социално подпомагане”Раковски.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 57
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Брезово за 2017г.

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, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона
за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от ППЗСП, Общинският съвет –
Брезово приема План за развитието на социалните услуги в община Брезово
за 2017г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 58
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
на територията на община Брезово 2016-2019г.

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 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 от Закон
за защита на животните, вр. връзка с §17 от ПЗР към ЗИД на Закона за
защита на животните, Общинският съвет – Брезово приема Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Брезово 2016-2019г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 59
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество през 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.8, ал.9 от Закона за
общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредба 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 2016 год. , раздел ІІ, буква А„ Язовири и водоеми, които община
Брезово има намерение да обяви за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията им чрез предоставянето им под наем”, с общински
недвижими имоти, представляващи :
1.Водоем „ПОЛЯНАТА” с.Зелениково, за който съгласно картата на
възстановената
собственост
е
отреден
поземлен
имот
№
000091
/нула,нула,нула,нула,девет,едно/ от КВС на с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП: водоем,
площ на имота: 9,316 /девет декара триста и шестнадесет кв.м/ дка, без указана местност,
при граници и съседи: поземлени имоти №№ 000101-пасище, мера-ОПФ Зелениковонеобр.земя,
000093-напоителен
канал-ОПФ-Зелениково-необр.земя,
000092пасище,мера-ОПФ Зелениково-необр.земя,
000094-полски път-ОПФ-Зелениковонеобр.земя и други, АПОС №871/05.01.2004 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър
2. ЯЗОВИР ”КОРУ ДЕРЕ ДОЛЕН” с.Дрангово, поземлен имот № 000176
/нула,нула,нула,едно,седем,шест/ от КВС на с.Дрангово, ЕКАТТЕ 23580, НТП: язовир,
площ на имота: 84,979 /осемдесет и четири декара деветстотин седемдесет и девет кв.м/
дка,местност „КОРУ ДЕРЕ”, при граници и съседи: поземлени имоти №№000168пасище, мера-общинска земя Дрангово-необр.земя, 000195-мочурище-общинска земя

Дрангово-необр., 000196-дере-общинска земя Дрангово-необр., 000182-мочурищеобщинска земя Дрангово-необр. и други, АПОС №1427/02.03.2005 год., вписан в
Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
3. Водоем „ДО СКЛАДОВЕТЕ НА МВР” с.Стрелци, поземлен имот № 000369
/нула,нула,нула,три,шест,девет/ от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП: водоем,
площ на имота: 9,492 /девет декара четиристотин деветдесет и два кв.м/ дка, при граници
и съседи: поземлени имоти №000363-пасище,мера-ОПФ-Стрелци-необр.земя и 000372складов терен-държавата-обл.управител на обл.Пловдив и др., АПОС №1408/02.03.2005
год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 60
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане на стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична 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 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §12, точка 2 от
Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона
за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год./ Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените
по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:
1. Язовир „НАД СЕЛОТО” с.Върбен с обща площ 30,910 /тридесет декара
деветстотин и десет кв.м/ дка, за който съгласно картата на възстановената собственост
са отредени поземлен имот №000441 /нула,нула,нула,четири,четири,едно/от КВС на
с.Върбен, ЕКАТТЕ 12680, НТП:язовир, площ на имота: 25,229 /двадесет и пет декара
двеста двадесет и девет кв.м/ дка, при граници и съседи:поземлени имоти №№ 011495дере-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, 011472- канал-ОПФ-Върбен-неземеделска земя,
000448-залесена територия-МЗХ-ДЛ, 013373-поляна-МЗХ-ДЛ и други, АПОС
№1425/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър и
поземлен имот №000543/нула,нула,нула,пет,четири,три/ от КВС на с.Върбен, НТП:
водостопанско хидромелиоративно съоръжение с площ 5,681 /пет декара шестстотин
осемдесет и един кв.м/ дка, без местност „Костова мера”, VІІІ /осма/ категория, при
граници: поземлени имоти №№011495-дере-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, 011445-

нива „АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД и др., 011494-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска
земя, 011177-нива – „АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД и др. , и други.
2. Язовир „АКАЦИИТЕ СЕВЕР” с.Върбен , за който съгласно картата на
възстановената
собственост
е
отреден
поземлен
имот
№
001024
/нула,нула,едно,нула,две,четири/ от КВС на с.Върбен, ЕКАТТЕ 12680, НТП: язовир,
площ на имота: 34,452 /тридесет и четири декара четиристотин петдесет и два кв.м/дка
,местност „Костова мера”, при граници и съседи: поземлени имоти №№022019-пасище,
мера-ОПФ, 022202-лозе-„БИОФАРМ АГРО”ООД, 022029-нива- н-ци на Никола Видев
Николов и др., 022163-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и 022093-нива4БИОФАРМ АГРО”ООД, АПОС №1228/02.02.2005 год., вписан в Агенция по
вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър
3. Язовир „ДО СТОПАНСКИ ДВОР” с.Борец, за който съгласно картата на
възстановената
собственост
е
отреден
поземлен
имот
№
000384
/нула,нула,нула,три,осем,четири/ от КВС на с.Борец, ЕКАТТЕ 05356, НТП: язовир,
площ на имота: 12,267 /дванадесет декара двеста шестдесет и седем кв.м/ дка, без
указана местност, при граници и съседи: поземлени имоти №№000471-мочурище-ОПФБорец-необр.земя, АПОС №1458/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.
4. Водоем „ПОЛЯНАТА” с.Зелениково, за който съгласно картата на
възстановената
собственост
е
отреден
поземлен
имот
№
000091
/нула,нула,нула,нула,девет,едно/ от КВС на с.Зелениково, ЕКАТТЕ 30750, НТП: водоем,
площ на имота: 9,316 /девет декара триста и шестнадесет кв.м/ дка, без указана местност,
при граници и съседи: поземлени имоти №№ 000101-пасище, мера-ОПФ Зелениковонеобр.земя,
000093-напоителен
канал-ОПФ-Зелениково-необр.земя,
000092пасище,мера-ОПФ Зелениково-необр.земя,
000094-полски път-ОПФ-Зелениковонеобр.земя и други, АПОС №871/05.01.2004 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър
5. ЯЗОВИР ”КОРУ ДЕРЕ ДОЛЕН” с.Дрангово, поземлен имот № 000176
/нула,нула,нула,едно,седем,шест/ от КВС на с.Дрангово, ЕКАТТЕ 23580, НТП: язовир,
площ на имота: 84,979 /осемдесет и четири декара деветстотин седемдесет и девет кв.м/
дка,местност „КОРУ ДЕРЕ”, при граници и съседи: поземлени имоти №№000168пасище, мера-общинска земя Дрангово-необр.земя, 000195-мочурище-общинска земя
Дрангово-необр., 000196-дере-общинска земя Дрангово-необр., 000182-мочурищеобщинска земя Дрангово-необр. и други, АПОС №1427/02.03.2005 год., вписан в
Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
6. Водоем „ДО СКЛАДОВЕТЕ НА МВР” с.Стрелци, поземлен имот № 000369
/нула,нула,нула,три,шест,девет/ от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП: водоем,
площ на имота: 9,492 /девет декара четиристотин деветдесет и два кв.м/ дка, при граници
и съседи: поземлени имоти №000363-пасище,мера-ОПФ-Стрелци-необр.земя и 000372складов терен-държавата-обл.управител на обл.Пловдив и др., АПОС №1408/02.03.2005
год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.

7. Водоем „КОМИТОВ ГЬОЛ” с.Стрелци, поземлен имот № 000364 /нула, нула,
нула, три, шест, четири/ от КВС на с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, НТП: водоем, площ на
имота: 7,670 /седем декара шестстотин и седемдесет кв.м/ дка, при граници и съседи:
поземлен
имот
№000363-пасище,мера-ОПФ-Стрелци-необр.земя,
АПОС
№1407/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
8. Водоем „МИЛЧОВО ГЕРАНЧЕ” гр.Брезово с площ 15,686 дка, за който са
отредени поземлени имоти № 000918 /нула, нула, нула, девет, едно, осем/ от КВС на
гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП: водоем, площ на имота: 12,716 /дванадесет декара
седемстотин и шестнадесет кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №000917др.воден терен-ОПФ-необр.земя и 000920-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, АПОС
№1444/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър и
№ 000917 /нула, нула, нула, девет, едно, седем/ от КВС на гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361,
НТП: друг воден терен, площ на имота: 2,970 /два декара деветстотин и седемдесет кв.м/
дка, при граници и съседи: поземлени имоти №000918-водоем-община Брезово, 000920пасище, мера-ОПФ-необр. Земя, 080012-полски път-ОПФ-необр.земя, 000916напоителен канал-ОПФ-необр.земя и други.
9. Водоем „ПАНОВИ ДЪРВЕТА” гр.Брезово с площ 5,764 дка, за който са
отредени поземлени имоти № 000152 /нула, нула, нула, едно, пет, две/ от КВС на
гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП: водоем, площ на имота: 3,732 /три декара седемстотин
тридесет и два кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №000153-пасище,
мера-ОПФ-необр.земя, 000156-др.воден терен-ОПФ-необр.земя, 000157-пасище, мераОПФ-необр.земя и 000124-водно течение-„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”ЕАД-КЛОН
ПЛОВДИВ, АПОС №1445/02.03.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър и № 000156 /нула, нула, нула,едно, пет, шест/ от КВС на
гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП: друг воден терен, площ на имота: 2,032 /два декара
тридесет и два кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №000157-пасище,
мера-ОПФ-необр.земя, 000162-напоителен канал-ОПФ-необр.земя, 000167-пасище,
мера-ОПФ-необр.земя, 000163-мочурище-ОПФ-необр.земя.
ІІ. Избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ „Условия и ред за провеждане на
публично оповестени търгове и конкурси”.
ІІІ. Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.1 от
настоящото решение в размер на 15,00 /петнадесет/ лева на декар без ДДС годишен
наем.
ІV.Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - 10 /десет/ години.
V. Определя депозит за участие в търга: 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен
обект.
VІ. Специфични условия към участниците в търга:

- участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани по реда на Търговски закон или физически лица, регистрирани като
земеделски производители, отговарящи на определението за „оператор на язовирна
стена”, регламентирано в Преходните и заключителни разпоредби на Закон за водите.
VІІ. Определя следните договорни условия:
7.1 След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава
съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на
воден обект, което се издава от кмета на община Брезово.
7.2 Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за
осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към
тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилник за правилна и безопасна
експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура,
приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.
7.3 Операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на
околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му
използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.
7.4 Операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други
мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи
свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.
VІІІ. Задължава кмета на общината, в случай на необходимост, до
провеждане на търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със становище от
дирекция „Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и храните.
ІХ. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия
по провеждане на публичен търг с явно наддаване и подписване на договор за наем с
класирания на първо място участник.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 61
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите-общинска
собственост за стопанската 2016-2017 година за общо ползване на населението и за
индивидуално ползване на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на Българска агенция по безопасност на храните / ИИС на БАБХ/.

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 /ЗМСМА/, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал. 14 от
ЗСПЗЗ и съгласно оценка от независим оценител , Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за отдаване под наем или аренда по реда на чл.24а, ал.1, т.6 от
ЗСПЗЗ /без търг или конкурс/ на общинските мери, пасища и ливади на територията на
община Брезово за индивидуално ползване от собствениците или ползвателите на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни в съответното землище по цена, определена по пазарен
механизъм. В договорите за наем или аренда се предвижда увеличение на наемната или
арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени,
публикуван от Националния статистически институт /чл.37к, ал.3 от ЗСПЗЗ/. Пасищата,
мерите и ливадите се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни
задължения, както и задължения към ДФ”Земеделие”, ДПФ, ОПФ и за земи по чл.37в,
ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. Списъкът с имотите, които могат да се предоставят за индивидуално
ползване е одобрен с решение на Общински съвет гр.Брезово №49, протокол №6 от
25.02.2016 год.-приложение №1 към настоящото решение.

2. Дава съгласие за предоставяне на общински мери, пасища и ливади на
територията на Община Брезово за общо ползване от общоселските стада. Списъкът с
имотите, които се предоставят за общо ползване е одобрен с решение на Общински
съвет гр.Брезово №49, протокол №6 от 25.02.2016 год.-приложение №2 към настоящото
решение.
3. Приема и утвърждава Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите –
общинска собственост на територията на община Брезово - Приложение №3 и Годишен
план за паша на община Брезово за стопанската 2016/2017 г. - Приложение №4.
4. Задължава ползвателите на общински мери, пасища и ливади на територията на
Общината да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват
Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост на
територията на община Брезово.
5. Възлага на Кмета на Община Брезово да извърши необходимите действия по
правилното и законосъобразно сключване на договори:
5.1 За отглеждане на пасищни животни съобразно изискванията и условията
посочени в чл.37и от ЗСПЗЗ, като:
- Минималният срок на договорите е 5 /пет/ стопански години, когато се
сключват при условията на чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, като в тях изрично да е
посочено обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда не гарантира
подпомагането на земеделските производители.
- Договорите, сключени при условията на чл.37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ се
регистрират в Общинска служба „Земеделие” гр.Брезово.
- Срокът на договорите сключени по реда на чл.37и, ал.13 и 14 от ЗСПЗЗ е една
стопанска година.
6. Приема пазарна оценка за предоставяне под наем или аренда за индивидуално
ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за отглеждане на
пасищни животни за стопанската 2016-2017 година изготвена от лицензиран експерт
през март 2016 год. и определя годишна наемна/арендна цена, както следва:

№ по
ред

1

Землище

С.Бабек

НТП:пасище,мера

НТП:ливада

лева на дка за стоп.
година

лева на дка за стоп.
година

6,00

-

2

С.Борец

6,00

-

3

Гр.Брезово

6,00

-

4

С.Върбен

6,00

-

5

С.Дрангово

6,00

-

6

С.Зелениково

6,00

-

7

С.Златосел

6,00

-

8

С.Отец Кирилово

6,00

-

9

С.Пъдарско

6,00

-

10

С.Розовец

6,00

-

11

С.Свежен

6,00

-

12

С.Стрелци

6,00

-

13

С.Сърнегор

6,00

-

14

С.Тюркмен

6,00

-

15

С.Чехларе

6,00

-

16

С.Чоба

6,00

16,00

7.Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имоти - мери, пасища
и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на площ, след като:
7.1 Сключат с Общината договор за наем или аренда на общински пасища, мери и
ливади.
7.2 Наемната или арендна цена за първата стопанска година се заплаща при
подписване на договора, а за всяка следваща стопанска година се заплаща преди
началото на новата стопанска година, т.е. до 30 септември.
7.3 При сключване на договор за наем или аренда на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към
датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 17
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане
по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена,
съответно арендно плащане за една стопанска година от сключването на договора.

7.4 Договорите за наем се прекратяват или изменят от кмета на общината и когато
при извършена проверка по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ се установи, че :
- в животновъдният обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е
с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или аренда.
Договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното
намаление на броя на животните;
- в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни.
Договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината;
- е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1;
- е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище.
8. Възлага на кметовете и кметските наместници на населените места до
определят маршрути за движение на животните, пунктове за събирането им, както и
маршрут за извеждане на животните извън границите на населеното място и да уведомят
пастирите за определените маршрути;
9. Възлага на Кмета на община Брезово да организира изпълнението на
настоящото решение.
10. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на
гражданите и жителите на Община Брезово, в частност на земеделските стопани и
животновъди, и с цел спазване на законовите срокове за кандидатстване и подаване на
документи, предвид приетите изменения и допълнения в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи , обнародван в ДВ, бр.61 от 2015 г., приетите решения
подлежат на предварително изпълнение.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 62
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма и
защита при терористични дейност 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.12 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.9, ал.11 от
Закона за защита при бедствия, Общинският съвет приема План за
противодействие на тероризма и защита при терористични дейност на
община Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 63
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие на община Брезово /2014-2020г./ 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 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.24,
ал.4 от ЗРР и чл.91, ал.4 от ППЗРР, Общинският съвет гр.Брезово одобрява
годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Брезово /2014-2020 г./ за 2015 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 64
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение от общински съветник, станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и решение № 37, т.5.2, взето с
протокол №5 от 28.01.2016г.на Общински съвет Брезово, Общинският съвет
дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата, както следва:
1. Георги Алонцов Нендов, жител на с.Чоба със сумата от 150/сто и
петдесет/ лева.
2. Таньо Тодоров Палазов, жител на с.Чоба със сумата от 100 /сто/
лева.
3. Василка Танева Стойкова, жител на с.Дрангово със сумата от 100
/сто/лева.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 65
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.03.2016г.

ОТНОСНО: Избор на представляващ Община Брезово в колективния върховен и
колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови“.

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, във връзка с членството на
община Брезово в Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови” Общинският съвет гр.Брезово:
1. Определя за представляващ Община Брезово в колективния върховен
орган и в колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел
“Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”:
 инж. Радньо Нанев Манолов – Кмет на Община Брезово.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

