ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 81
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Брезово, област Пловдив (Приета с решение № 236, п-л № 21 от
05.03.2009 г.,изм. и доп. с р-е № 290, п-л 25/17.17.2009 г., доп. с р-е № 335, п-л 27/2009
г., изм. и доп. с р-е № 490, п-л 40/30.11.2010 г.изм. и доп. с р-е № 521, п-л 44/18.02.2011
г., изм. и доп. с р-е № 547, п-л 46/2011 г., изм. и доп.с р-е № 605, п-л 50/2011 г. на
Общински съвет 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, т.7 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.79 от АПК, чл.26,
ал.2 от Закон за норматинвите актове и чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
БРЕЗОВО
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Брезово, както следва:
§ 1 Изменя чл.31 така:
Чл. 31. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:
/1/ За издаване на скица за недвижим имот
1. с жилищно застрояване
а/ обикновена услуга в рамките на 7 работни дни - за1 УПИ -10.00 лв., за
повече от 1 УПИ - / 10.00 лв.+ n x 5.00 лв./ ; n – брой УПИ
б/ бърза услуга в рамките на 3 работни дни -15.00 лв., / 15.00 лв.+ n x 5.00 лв./
в/ експресна услуга в рамките на един работен ден - 20.00 лв., / 20.00 лв.+ n x
10.00 лв./
2. с нежилищно застрояване, промишлени и стопански дворове
а/ обикновена услуга в рамките на 7 работни дни - 20.00 лв. + n х10.00 лв.
б/ бърза услуга в рамките на 3 работни дни - 30.00 лв
в/ експресна услуга в рамките на един работен ден - 40.00 лв.
3. предоставяне на списък с координатите на подробните точки – на 1бр. т. 2.00 лв.
/2/ За издаване скица- виза за проектиране
1. за скица - виза жилищно застрояване

а/ обикновена услуга в рамките на 14 работни дни - 20.00 лв
б/ експресна услуга в рамките на един работен ден - 40.00 лв.
2. за скица-виза за нежилищно застрояване
а/ обикновена услуга в рамките на 14 работни дни - 30.00 лв
б/ експресна услуга в рамките на един работен ден - 60.00 лв.
/3/ За презаверка на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца –
6.00 лв. -1 ден
/4/ За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство – 10.00 лв. - в рамките на 7 дни, 12.00 лв.
- 3 дни , 15.00 лв. – 1 ден
1. удостоверения за идентичност на поземлен имот
2. удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за строежи,
изградени до 07.04.87 г.
3. удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от ЗУТ/
4. удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно
заведение
5. удостоверение за ползване на строежите по предназначение (чл. 178, ал. 2 от
ЗУТ и чл. 4, ал. 2 от Наредба 6)
6. удостоверение за нанасяне на новоизградена сграда в действащия
кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ
/5/ заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях – 5.00 лв. на 1 лист
/6/ Ксерокопие от действащ план / със заверка/ – на лист с формат А 4 - 5.00
лв.;
на лист с формат А 3 - 10.00 лв.; на лист с формат А 0 / 841х 1189 мм / - 100.00 лева, а
всеки следващ по 60.00 лв.
/7/ За издаване на скица-ксерокопие от действащ ПУП, ЗРП с повдигната
регулация и заверка - жилищно застрояване - 10,00 лв.; нежилищно застрояване –
20.00 лв.
/8/ За разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект:
1.за жилищни сгради /вкл.пристройки, надстройки и реконструкция със смяна
на конструктивната система/ - 0.50 лв. за кв.м разгъната застроена площ, но не
по-малко от 60.00 лв.
2. за нежилищни сгради /вкл. пристройки, надстройки и реконструкция със
смяна на конструктивната система/ :
а/ за строежи от І, ІІ и ІІІ категория – 1.50 лв. за кв.м. разгъната застроена площ,
но не по- малко от 200.00 лв. и не повече от 2 500.00 лв.
б/ за строежи от ІV, V и VІ категория – 1.00 лв. за кв.м. разгъната застроена
площ, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 2 500.00 лв.
3. за второстепенни постройки на допълващото застрояване /чл.41-чл.48 от
ЗУТ/ - 0,40 лв. за кв.м., но не по-малко от 30.00 лв.
9/ Разглеждане, одобрение и съгласуване на линейни обекти от инженерната
инфраструктура.
1. водопроводни и канализационни мрежи:
а/ до 40 л.м. – такса 30.00 лв.
б/ от 41 л.м до 500 л.м – 30.00 + 0.20 лв./л.м

в/ от 501 л.м до 1000 м.л.- такса 122.00лв. + 0,15 лв./л.м
г/ над 1000 л.м – такса 200.00 лв.+ 0,10 лв./л.м
2. за топло-преносни, газопроводни мрежи:
а/ до 50 л.м. – такса 100.00 лв.
б/ от 51 л.м до 500 л.м – 100.00 + 0.40 лв./л.м
в/ от 501 л.м до 1000 м.л.- такса 280.00 лв. + 0,30 лв./л.м
г/ над 1000 л.м – такса 430.00 лв.+ 0,20 лв./л.м
3. за електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи:
а/ до 100 л.м – такса 100.00 лв.
б/ от 101л.м. до 500 л.м – такса 100.00 лв. + 0,30 лв./л.м
в/ от 501л.м. до 1000 л.м – такса 220.00 лв.+ 0,20 лв./л.м
г/ над 1000 л.м- такса 320.00 лв. + 0,10 лв./л.м
4. за улични мрежи – такса 0,50 лв./л.м, но не по малко от 70.00 лв.
5. за площни обекти 0.30 лв / м2, но не повече от 2 000 лв.
6. за електронни съоражения-базови станции, антени -100.00 лв. /бр.
7. за обекти на техническата инфраструктура и съоражения- не по-малко от
100.00 лв. и 0.50 лв/ м3 за силози, цистерни, и др., но не повече от 1 000 лв.
/10/ За разглеждане, съгласуване и одобряване на идеен проект: Такса – 30 % от
стойността за одобряване на инвестиционен проект
/11/ Одобряване и съгласуване на комплексен инвестиционен проект: – такса –
стойността за одобряване на инвестиционен проект умножена с коефициент 1,3
/чл.150 ЗУТ/
/12/ За разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционен проектпреработка в процес на строителство:
1. съществени отклонения с новопроектирана площ - такса по ал.8,т.1 и т.2
2. съществени отклонения без промяна на застроената площ – 20 % от такса по
ал.8,т.1 и т.2
/13/ Приемане и заверяване на екзекутивна документация- 5 % от стойността за
одобряване на инвестиционен проект, но не по-малко от
1.за жилищно застрояване - 20.00 лв.
2.за нежилищно застрояване - 40.00 лв.
/14/ За разрешение за строеж
1.такса -10% от ал.8, т.1 и т. 3 но не по-малко от 20 лв. и не повече от 250 лв.,
2.такса- 10% от ал.8, т.2 ; ал. 9,но не по-малко от 30 лв. и не повече от 350 лв.
/15/ За разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и
обслужващи дейности / на основание чл.56,ал.2 от ЗУТ/
1. поставяне в частен имот

а/ одобряване схема от ЕСУТ - 10.00 лв.
б/ одобряване план основи- 10.00 лв.
в/ разрешение за поставяне-10.00 лв.
2. поставяне в общински имот
а/ одобряване схема от Общински съвет - 20.00 лв.
б/ одобряване план основи- 10.00 лв.
в/ разрешение за поставяне-20.00 лв.
/16/ За становище на главния архитект – 20 лв.
/17/ За допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план
- /чл. 124 и чл.134 от ЗУТ/ - 20.00 лв.
/18/ За одобрение на проект за подробен устройствен план - /чл. 129 от ЗУТ/
1.в регулация на населените места
а/ жилищно застрояване - 30.00 лв. на УПИ + n x 10.00 лв. ;
б/ нежилищно застрояване - 50.00 лв. на УПИ + n x 10.00 лв. ; n – брой УПИ
Забележка: Ал.18, т.1, б важи за всички стопански дворове
2. извън регулацията на населените места, смяна предназначението на
земеделска земя
2.1 жилищно застрояване
а/ до 1 дка - 60.00 лв.
б/ до 2 дка – 120.00 лв.
в/ над 2 дка - 120.00 лв. + 20.00 лв. на дка
2.2 нежилищно застрояване
а/ до 1 дка - 100.00 лв.
б/ до 2 дка -200.00 лв.
в/ над 2 дка -200.00 лв. + 30.00 лв. на дка, но не повече от 2 000 лв.
2.3 за парцеларен план – 30.00 лв. на част
а/ до 500.00 м.л. - 50.00 лв.
б/ до 1000.00 м.л. -100.00 лв.
в/ над 1000.00 м.л. -100.00 лв. + 50.00 лв./ км.
3. /нова приета с решение № 335, п-л 27/2009 г./ За съобщаване на
процедурите по чл.128, ал.3, чл.130 и чл. 150, ал.3 от Закона за устройство на
територията, се събира такса в размер на 5, 00 лв. за всяко известено заинтересовано
лице. Таксата се дължи от инвеститора».
/19/ За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на
строежи от четвърта и пета категория:

1.

жилищни и вилни сгради
а/ с височина до 10 м., както и за основните ремонти и преустройствата
им без промяна на предназначението – 100 лв.;
б/ с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ до 2000 кв.м., от
която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти
и преустройствата им без промяна на предназначението – 250 лв.;
2. строежи с обществен характер
а/ с разгъната застроена площ до 40 кв.м., както и за основните ремонти
и преустройствата им - 100 лв.
б/ с разгъната застроена площ до 100 кв.м., както и за основните
ремонти и преустройствата им, както и за строежите с производствено
предназначение до 200 кв.м., както и за основните ремонти и
преустройствата им – 200 лв.;
в/ с разгъната застроена площ до 500 кв.м., за строежите с
производствено предназначение до 200 кв.м., както и за основните ремонти
и преустройствата им – 300 лв.;
г/ с разгъната застроена площ до 2000 кв.м., за строежите с
производствено предназначение до 500 кв.м., както и за основните ремонти
и преустройствата им – 500 лв.;
д/ с разгъната застроена площ над 2000 кв.м., за строежите с
производствено предназначение над 500 кв.м., както и за основните ремонти
и преустройствата им – 750 лв.
3. за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
а/ в урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и
реконструкции – 150.00лв. / км, но не повече от 3 000.00лв.
б/извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и
реконструкции – 200.00 лв./ км. но не повече от 3 000.00лв
4. електронни съобщителни мрежи и съоръжения в територии с ниско
застрояване - 150.00 лв.на подобект , но не повече от 1 500.00 лв.
/20/ Нанасяния на заснемания на сгради, за удостоверения по чл.116 от ЗУТ –
3.00 лв. на една точка но не по-малко от 30,00 лв.
/21/ Заверка данъчна декларация - 1.00 лв.
/22/ Вписване промяна в разписен лист -3.00 лв.
/23/ Вписване в регистър на технически паспорт на сграда -3.00 лв.
/24/ Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж
и откриване на строителна площадка - / чл. 157 от ЗУТ/ - 15.00 лв.
/25/ Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените
строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по
отношение на застрояването – 10.00 лв.
/26/ Оглед на готов обект и издаване на служебна бележка на основание писмо
изх. № 90-04-990 / 05.08.2003 г. на МРРБ - 15.00 лв.
27/ Удостоверение за степен на завършеност на строеж- 15.00 лв.
Забележка: За ал. 24- ал.27 /включително/ таксите са при осигурен транспорт от
инвеститора. При транспорт от общината – таксата + 10.00 лв.

§ 2 В глава втора – Местни такси се създава нов Раздел ІХ /девети/ със следния
текст:
„Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския
поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и
ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи”
§ 3 Създават се нови чл.44а, 44б , чл.44в, чл.44г, чл.44д, чл.44е, чл.44ж, чл.44з и
чл.44и със следните текстове:
Чл. 44а (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския
поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал.3 и ал. 4
от ЗОЗЗ се заплаща такса, определена от общинския съвет.
(2) Не се заплаща такса за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни
видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени
със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се
иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагане на
технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, предоставени
безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни
инвестиционни проекти.
(3) Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се променя
предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на
обекти публична държавна или публична общинска собственост.
Чл. 44б (1) Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска
земя се определя от:
1. Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за
категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи
при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);
2. Размера (площта) на земята, включена в границите на определената площадка
или трасе на обекта;
3. Местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място,
определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България;
4. Вида на обекта;
5. Възможността за напояване.
Чл. 44в (1) Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол, където:
- Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
- СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при
неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
- Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
- Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
- Кпол - коефициентът за поливност.

(2) Коефициентът за площта на земята (Кплощ) се определя в зависимост от
размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за изграждане на:
- търговски обекти;
- производствени обекти;
- складови обекти;
- административни обекти;
- курортни обекти;
- туристически и спортни обекти;
- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
а) при площ до 1 дка включително – Кплощ = 2.00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително – Кплощ = 3.00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително – Кплощ = 4.00;
г) при площ над 10 дка – Кплощ = 5.00;
2. за изграждане на обекти:
-обекти-публична държавна и публична общинска собственост
-здравни обекти
-обекти на науката, образованието и културата
-обекти на енергетиката и транспорта
-обекти със социално предназначение
-обекти за опазване на околната среда
-обекти, свързани с отстраняване на природни бетствия и аварии
-обекти на отбраната и националната сигурност
-обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на
селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост,
стокови тържища за растителна и животинска продукция, обекти за съхраняване,
поддържане и ремонт на селскостопанска техника
-хидромелиоративна инфраструккура
-игрални полета за игрища за голф , независимо от размера на площта, която се
засяга-Кплощ =2,00.
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които
предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или
лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя
въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените
за тях подробни устройствени планове.
(3) Коефициентът за категорията на населеното място (Кк) се определя в
зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както
следва:
Групи по категория
1

Вид на обекта
Чл.44в, ал.2, т. 1
Чл.44в, ал.2, т. 2
2
3

За земи в землищата на
населени места от IV и V
категория

9,00

0,80

За земи в землищата на
населени места от VI, VII и
VIII категория

6,00

0,50

За линейни обекти коефициентът е 1,00.
(4) Коефициентът за поливност (Кпол) : при поливни условия е 1.20, а при
неполивни – 1.00.
Чл. 44г (1) Размерът на таксата се определя по реда на чл.44в, като се ползва
съответният коефициент в колона 2 на таблицата по чл.44в, ал.3 при промяна
предназначение на земеделска земя за изграждане на:
- търговски обекти;
- производствени обекти;
- складови обекти;
- административни обекти;
- курортни обекти;
- туристически и спортни обекти;
- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
Чл. 44д (1) Размерът на таксата се определя по реда на чл.44в, като се ползва
съответният коефициент в колона 3 на таблицата по чл.44в, ал.3 при промяна
предназначение на земеделска земя за изграждане на:
-обекти-публична държавна и публична общинска собственост
-здравни обекти
-обекти на науката, образованието и културата
-обекти на енергетиката и транспорта
-обекти със социално предназначение
-обекти за опазване на околната среда
-обекти, свързани с отстраняване на природни бетствия и аварии
-обекти на отбраната и националната сигурност
-обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на
селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост,
стокови тържища за растителна и животинска продукция, обекти за съхраняване,
поддържане и ремонт на селскостопанска техника
-хидромелиоративна инфраструккура
-игрални полета за игрища за голф.
Чл. 44е При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за
производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята,
която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко
не се получава земеделска продукция.

Чл. 44ж Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за
инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на
площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за
който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.
Чл.44з (1) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, който ще се строи в
земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително
Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл. 17,
ал. 1 от ЗОЗЗ.
(2) Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя въз основа на
протокол на комисия, назначена от кмета на общината. Протоколът на комисията се
връчва на инвеститора на обекта по реда на АПК.
(3) Таксата се заплаща еднократно, в 30 дневен срок от връчване на протокола
по предходната алинея.
Чл.44и (1) Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Промяната на предназначението на
земеделски земи от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на
техническата инфраструктура или на други обекти от лица, на които продажбата или
учредяването на право на строеж или сервитути върху държавни и общински имоти се
извършва без търг или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна сметка
след решение за предварително съгласие на общинския съвет за изработване на
подробен устройствен план, въз основа на подадено от тях заявление. С решението
общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.
(2) При внасяне на искане за разглеждане от Общински съвет - Брезово за
изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от
общинския поземлен фонд се заплаща такса от 10,00 /десет/ лева на декар.
§ 4 В чл. 51 „Цени на вид услуга” се правят следните изменения.
1. Допълва т. 7, както следва:
- тръжни /конкурсни/ документи/ за разпореждане с обекти горска територия –
50 лв.
2. Отменя като вид услуги, таксите по точки 10, 11,12,13,14.
§ 5 Измененията и допълненията в Наредбата за определяне и администриране
на местните цени и услуги на територията на община Брезово са приети с решение №
....., п-л № ...../2012 г. и влизат в сила с приемането им.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 82
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността по развитието на социалните услуги
през 2011 г. на територията на община Брезово

Общинският съвет след като изслуша отчета внесен от секретаря на
общината, 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 дейността по развитието на
социалните услуги през 2011 г. на територията на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 83
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Информация за състоянието на учебните и детски
заведения на територията на община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша информацията на кмета на
общината, 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 състоянието на учебните и
детски заведения на територията на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 84
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила
на детето през 2011 г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на н-к отдел „Закрила
на детето” към ДСП-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 Отчет за изпълнение на Общинската програма
за закрила на детето през 2011 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 85
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Информация за дейността на читалищата на територията на
община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша информацията на кмета на
общината, 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 информация за дейността на читалищата на
територията на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 86
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.

ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.
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 РЕШИ:
Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква А „ Имоти и
вещи, които община Брезово има намерение да предостави под наем” с
общински недвижим имот, представляващ: помещения – публична
общинска собственост, намиращи се в двуетажна масивна сграда /бивша
поликлиника/, построена в УПИ ІХ-493, кв.45 от действащия план на
гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. и заповед
№289/25.08.2003 год., както следва:
 Помещение №3-лекарски кабинет , намиращо се на І етаж от
северната страна на коридора с площ 12,7 кв.м
 Помещение №2-манипулационна , намиращо се на І етаж от
северната страна на коридора с площ 12,3 кв.м
 Помещение №1-стая за почивка , намиращо се на І етаж от
северната страна на коридора с площ 4,7 кв.м
 Помещение №1-стая за почивка , намиращо се на ІІ етаж от
северната страна на коридора с площ 14,1 кв.м
 Помещение №2-стая за почивка , намиращо се на ІІ етаж от
северната страна на коридора с площ 15,5 кв.м

 Помещение-санитарен възел , намиращо се на ІІ етаж от
северната страна на коридора с площ 5,6 кв.м
Гараж№ 1 с площ 15 кв.м

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 87
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Прeдоставяне под наем на помещения – публична общинска
собственост на Център за спешна медицинска помощ гр.Пловдив, филиал 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.14, ал.7 и 8
от ЗОС , чл.18, ал.1 от НРПУРОИ Общинският съвет гр. Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 10 /десет/
години част от общински недвижим имот - представляващ помещения –
публична общинска собственост, намиращи се в двуетажна масивна сграда
/бивша поликлиника/, построена в УПИ ІХ-493, кв.45 от действащия план
на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. и заповед
№289/25.08.2003 год., както следва:
 Помещение №3-лекарски кабинет , намиращо се на І етаж от
северната страна на коридора с площ 12,7 кв.м
 Помещение №2-манипулационна , намиращо се на І етаж от
северната страна на коридора с площ 12,3 кв.м
 Помещение №1-стая за почивка , намиращо се на І етаж от
северната страна на коридора с площ 4,7 кв.м
 Помещение №1-стая за почивка , намиращо се на ІІ етаж от
северната страна на коридора с площ 14,1 кв.м
 Помещение №2-стая за почивка , намиращо се на ІІ етаж от
северната страна на коридора с площ 15,5 кв.м
 Помещение-санитарен възел , намиращо се на ІІ етаж от
северната страна на коридора с площ 5,6 кв.м
 Гараж№ 1
с площ 15 кв.м
на ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА
МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ
/ЦСМП/
ГР.ПЛОВДИВ,
ФИЛИАЛ
ГР.БРЕЗОВО със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Любен

Каравелов” №26, представляван от Д-Р ИВАН СТОЙНОВ. Предоставените
помещения да се използват за осъществяване дейността на ЦСМППловдив, филиал Брезово.
2.Определя месечен наем в размер на 142,00 лева месечен наем , без
включен ДДС.
3. На основание & 20 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закон за държавния бюджет за 2012 год. ОСВОБОЖДАВА ЦЕНТЪР ЗА
СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ЦСМП/ ГР.ПЛОВДИВ, ФИЛИАЛ
ГР.БРЕЗОВО със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Любен
Каравелов” № 26 от заплащане на наема.
4. Договорът за отдаване под наем да бъде включена клауза, която да
регламентира, че при преобразуване или прекратяване на Центъра за
спешна медицинска помощ-гр.Пловдив, като юридическо лице на
бюджетна издръжка към Министерство на здравеопазването, ще се дължи
наем за ползване на помещенията.
5. Поддържането и текущите ремонти на предоставените под наем
помещения, както и заплащането на изразходваните ел.енергия и вода, да
бъде за сметка на ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
/ЦСМП/ ГР.ПЛОВДИВ .
6. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договори за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 88
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти 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.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с
тайно наддаване с цел изграждане на обект за производство,пакетаж и съхранение на
селскостопанска продукция, описаните по-долу общински недвижими имоти - частна
общинска собственост, а именно :
1.1 УПИ І Производствени и складови дейности, кв.7 от действащия план на
гр.Брезово, одобрен със з-д №06/20.03.1992 год. с плош 1400 кв.м ,ВЕДНО с
построените в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 33 кв.м и
едноетажна масивна стоманобетонна сграда със застроена площ 266 кв.м, при
граници: улица, улица, УПИ VІ Стопански дейности и улица.
1.2 УПИ VІ Стопански дейности, кв.7 от действащия план на гр.Брезово,
одобрен със з-д №06/20.03.1992 год. с плош 1710 кв.м,ВЕДНО с построената в него
едноетажна масивна стоманобетонна сграда със застроена площ 430 кв.м, при
граници: УПИ І Производствени и складови дейности,УПИ ІІІ Цех за белене на
слънчоглед и улица.
2. Изисквания към участниците в тръжната процедура:
2.1 Да бъдат лица –търговски субекти- еднолични търговци или юридически
лица, които при подаването на своята оферта да представят инвестиционно и
финансово предложение за развитие на обекта .
2.2 Да участват едновременно за закупуване на двата общински имота.
3.Определя начална тръжна цена на продаваните имоти в размер на 100,00
/сто хиляди/ лева без включен ДДС, от които:
3.1 За УПИ І Производствени и складови дейности, кв.7 – 46 100,00 лева без
включен ДДС.
3.2 За УПИ VІ Стопански дейности, кв.7 – 53 900,00 лева без включен ДДС.
4. Определя депозит за участие в търга : 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева.
/20% от началната тръжна цена за двата обекта/.

5.Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имотите.
6. Определя следните договорни условия:
6.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
6.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
Забележка: поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на
интереси, общинският съветник Стефан Бангиев не участва в гласуването.
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РЕШЕНИЕ
№ 89
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот 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 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост , чл.18, ал.1 и 6 от Наредбата за реда за придобиване ,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 10 /десет/ години, след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за устройване на кафе-аператив,
общински недвижим имот – терен с площ 72 кв.м за поставяне на преместваем обект
по смисъла на чл.56 от Закона за устройство на територията , който терен е част
от УПИ ІV Озеленяване, кв.23 от плана на с.Отец Кирилово, одобрен със з-д
№18/27.06.1991 год. на кмета на община Брезово , съгласно приложенатакъм
решението схема за разполагане на преместваем обект.
2.Определя начална тръжна цена в размер на 40,00 лева без включен ДДС ,
месечен наем за 72 кв.м
3.Определя депозит за участие в размер на 40,00 лева.
4.Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.
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РЕШЕНИЕ
№ 90
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.
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 РЕШИ:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот , представляващ :
Част от едноетажна полумасивна сграда със застроена площ на цялата сграда 255
кв.м, построена в УПИ VІІІ 494, кв.45 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със
з-д №06/20.03.1992 год. с площ на урегулирания поземлен имот 675 кв.м, при граници
на урегулирания поземлен имот: УПИ VІ 491, улица, улица, УПИ ІХ 493 и УПИ VІІ 482,
която част е с обща площ 41,65 кв.м, състояща се от помещение с площ 32,60 кв.м –
магазин за пакетирани хранителни стоки, плодове и земенчуци, помещение с площ 7,25
кв.м-склад към основния обект и 1,8 кв.м от коридор, при граници на обособената
част : вътрешна стена на сградата,външна стена на сградата, вътрешна стена на
сградата и коридор и външна стена .
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РЕШЕНИЕ
№ 91
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
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.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53 ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване самостоятелен обект в сграда представляващ „Магазин за пакетирани
хранителни стоки, плодове и зеленчуци” с площ 39,85 кв.м , състоящ се от помещение
с площ 32,60 кв.м –магазин за пакетирани хранителни стоки, плодове и земенчуци,
помещение с площ 7,25 кв.м-склад към основния обект, изградени в едноетажна
полумасивна сграда със застроена площ на цялата сграда от 255 кв.м, при граници на
самостоятелния обект: вътрешна стена на сградата,външна стена на сградата,
вътрешна стена на сградата и коридор и външна стена, ВЕДНО със съответните
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
поземления имот, съставляващ УПИ VІІІ 494, кв.45 от действащия план на
гр.Брезово, одобрен със з-д №06/20.03.1992 год. с площ на урегулирания поземлен имот
675 кв.м, при граници на урегулирания поземлен имот: УПИ VІ 491, улица, улица, УПИ
ІХ 493 и УПИ VІІ 482.
2. Изисквания към участниците в тръжната процедура:
2.1 Да бъдат лица – търговски субекти - еднолични търговци или юридически
лица.
3.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 4 369,00
/четири хиляди триста шестдесет и девет лева без включен ДДС.
4. Определя депозит за участие в търга : 873,80 /осемстотин седемдесет и три
лева и осемдесет стотинки/ лева. /20% от началната тръжна цена на обекта/.
5.Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
6. Определя следните договорни условия:

6.1 В договорът за покупко-продажба да бъде записана клауча, че КУПУВАЧЪТ
се задължава да не променя продназначението на закупения имот за срок от 3 /три/
години от датата на подписване на договора.
6.2 Договорът за продажба с касирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
6.3 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
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РЕШЕНИЕ
№ 92
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и постъпили предложения от общински съветници, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание решение № 61, т.5.1 от 17.02.2012 г. на Общински
съвет Брезово, Общинският съвет дава съгласие да бъде подпомогната
Петранка Стоянова Славчева, жител на с.Дрангово със сумата 150 /сто и
петдесет/ лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 93
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, постъпили предложения от общински съветници, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание решение № 61, т.5.1 от 17.02.2012 г. на Общински
съвет Брезово, Общинският съвет дава съгласие да бъде подпомогната Ана
Висилева Шопова от с.Свежен със сумата 100 /сто/ лева.
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РЕШЕНИЕ
№ 94
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 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 от 17.02.2012 г. на
Общински съвет Брезово, Общинският съвет дава съгласие да бъде
подпомогната Недка Стойкова Николова от с.Пъдарско със сумата 200
/двеста/ лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 95
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 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 от 17.02.2012 г. на Общински
съвет Брезово, Общинският съвет дава съгласие да бъде подпомогнат
Георги Колев Марински от гр.Брезово със сумата 200 /двеста/ лева.
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ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 96
Взето с протокол № 10 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2012 г.
ОТНОСНО: Дофинансиране издръжката на ДДЛРГ „Роза”
с.Зелениково.

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 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1, т.1
от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет-Брезово дава
съгласие да бъде дофинансирана издръжката на ДДЛРГ „Роза”
с.Зелениково със сумата 25 000 лв.
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