ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 327
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Промяна в наименованието на предоставяните от община
Брезово социални услуги, делегирани от държавата дейности, в
съответствие с регламентираните социални услуги по чл.36 от ППЗСП.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№486/16.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
I. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 36в,
ал.1 и във връзка с чл. 36в, ал.3 , т.1 и ал. 3, т.2 от Правилника за
прилагане на Закона за Социално подпомагане и в изпълнение на §11 от
Преходните и заключителни разпоредби на Постановление на
Министерски съвет № 246 от 2 ноември 2017 г., обн. ДВ бр. 89 от 7
ноември 2017 г. , Общинският съвет гр. Брезово:
1. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата
социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи без увреждания“ 1, с адрес с. Зелениково, община
Брезово,
ул. „25-та“ № 30, с капацитет 12 места , в „Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 1, с адрес
с. Зелениково, община Брезово, ул. „25-та“ № 30 с капацитет 12 места.
2. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата
социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи без увреждания“ 2, с адрес с. Зелениково, община
Брезово,
ул. „25-та“ № 30, с капацитет 12 места, в „Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 2, с адрес
с. Зелениково, община Брезово, ул. „25-та“ № 30 с капацитет 12 места.

3. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата
социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи без увреждания“, с адрес гр. Брезово,община Брезово,
ул. „Васил Коларов“ № 3, с капацитет 10 места, в „Център за настаняване
от семеен тип за деца без увреждания“, с адрес гр. Брезово, община
Брезово, ул. „Васил Коларов“ № 3 с капацитет 10 места.
II. Възлага на кмета на община Брезово да представи Решението на
Общински съвет – Брезово за промяна на наименованието на социалната
услуга пред Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пловдив за
изготвяне на предложение до Агенция са социално подпомагане, съгласно
разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане.
Мотиви: Във връзка с приети промени в Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21 ал.1 т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16 ал.7 от
Закона за социално подпомагане, § 11 от Преходните и заключителни
разпоредби към Постановление № 246 на МС от 02.11.2017 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 328
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Приемане на план за развитие на социалните услуги в
община Брезово за 2019 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№487/16.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.2 и
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 2019 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 329
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Вземане на решение за утвърждаване на схема за поставяне
на кафе-автомат в УПИ IV-ОбНС, клубове, аптека, магазин, ресторант,
трафопост, търг.д-ти, кв.43 по регулационния план на гр.Брезово, община
Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№467/27.02.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията/ЗУТ/ и чл.6, ал.5 от Наредбата за реда и
условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на
градското обзавеждане на територията на община Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово утвърждава СХЕМА за поставяне на кафе-автомат в
УПИ ІV-ОбНС, клубове,аптека, магазин, ресторант, трафопост, търг. д-ти,
кв. 43 по регулационния план на гр.Брезово, община Брезово, одобрен със
Заповед № 06/20.03.1992 год., съгласно представената схема.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 330
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Одобряване на проект: Подробен устройствен план /ПУППП/ за канализационен колектор за заустване на пречистени отпадни води
за УПИ ХVII-1222 в кв.113 по регулационния план на гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№468/27.02.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Брезово, одобрява Подробен устройствен план Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор за
заустване на пречистени отпадни води от УПИ ХVІІ-1222 в кв.113 по
регулационния
план
на
гр.Брезово,
собственост
на
„ГЕЯ
ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, ЕИК 115889745.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 331
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Стоян
Минчев – Председател на ОбС Брезово с док.записка
с
вх.№469/27.02.2018г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК,
чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет
гр.Брезово
Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово,
приет с Решение№5 взето с протокол №3 от 26.11.2015 год. на Общински
съвет Брезово, както следва:
§ 1. В Чл.15, т.20 се отменя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Този правилник влиза в сила от датата на приемането му от
Общинския съвет.
Правилника е приет на заседание на Общински съвет – Брезово,
проведено на …………., протокол № ….., т. ….. от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 332
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ за
новородено или осиновено до второ дете през бюджетната 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№470/01.03.2018г.,
направено предложение от общински съветник, направените разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и решение №314, т.5.2, взето с протокол №34 от
25.01.2018 г. на Общински съвет - Брезово,Общинският съвет гр.Брезово
определя:
1. За бюджетната 2018 г. размер на еднократна финансова помощ за
новородено или осиновено до второ дете включително: 300 (триста) лева.
2. Условия за отпускане на помощта:
а) Детето да е първо или второ за майката и да е родено или
осиновено след 31.12.2017г. и преди 01.01.2019г. При раждане или
осиновяване на близнаци, единият от които е първо или второ дете за
майката еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете
близнак;
б) Да има посочени двама родители в акта за раждане;
в) Детето да не е оставено за отглеждане от родителите или
осиновителят/ите в специализирана институция детето и да не са им
отнети родителските права;
г) Осиновеното дете да бъде до 10 годишна възраст, към датата на
осиновяване;
д) Новороденото или осиновеното дете, да е с постоянен и настоящ

адрес на територията на община Брезово;
e) Към дата на раждане или осиновяване на детето поне единият
родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община
Брезово не по-малко от две години. Другият родител да има регистрация
по настоящ адрес към датата на подаване на заявлението.
ж) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат
навършени 18 години, към датата на раждането или осиновяването;
з) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат
завършено не по-ниско от основно образование към датата на подаване на
заявлението;
и) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да
нямат просрочени задължения към община Брезово в момента на подаване
на заявлението;
3. Правото на ползване на помощта може да бъде осъществено до 12
месеца от датата на раждането или осиновяването.
4. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
приетото решение.
Мотиви: Решението се приема на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и решение №314, т.5.2, взето с протокол №34 от 25.01.2018 г. на
Общински съвет-Брезово, с цел оказване на финансова помощ на
родители на новородено или осиновено до второ дете включително с
постоянен адрес на територията на община Брезово

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 333
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Вземане на решение за подпомагане с финансови средства
храм «Свети Димитър» гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№476/07.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.9 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат отпуснати финансови
средства в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева на църковно
настоятелство при храм „Свети Димитър“ гр.Брезово за закупуване на
полилей.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2,
във връзка с чл.17, ал.1, т.9 от ЗМСМА, писмо-искане от Църковното
настоятелство при храм „Свети Димитър” гр.Брезово, с цел поддържане и
опазване на културни и исторически паметници от местно значение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 334
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за Подробен
устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод от НР
500 куб.м. в землището на гр.Брезово до осова точка 1 по регулационния план на
гр.Брезово, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№477/07.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал. 7;
чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2 от ЗУТ и Решение №1, взето с Протокол
№6/07.03.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
Устройствен План - Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе на външен
водопровод от НР 500 куб.м. в землището на гр.Брезово до осово точка 1
по регулационния план на гр.Брезово, община Брезово.
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПП по т.1 съгласно
скицата - предложение.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 335
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за Подробен
устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод от НР
500 куб.м. в землището на гр.Брезово до осова точка 1 по регулационния план на
гр.Брезово, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№477/07.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.5, ал.1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.30, ал.3 от Правилник
за прилагане на Закон за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и
предвид изложеното в докладната записка, Общинският съвет гр.Брезово
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за
определяне на площадки или трасета върху общински поземлен фонд за
изграждане на подземни обекти на техническата инфраструктура
представляващи трасе на външен водопровод от НР 500 куб.м до
регулацията на гр.Брезово.
2. Съгласието по т.1 от настоящото решение се отнася за имоти
публична общинска собственост, които попадат в обхвата на изграждания
обект, а именно:
 № 000316 / нула, нула, нула, три, едно, шест/ от КВС на
гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ на целия имот 4,618 дка, местност
„Хамбарлийка”, V категория, при граници и съседи: поземлени имоти
№059300-полски
път-ОПФ-необр.земя,
000283-полски
път-ОПФнеобр.земя, 059300-полски път-ОПФ-необр.земя, 000565-път ІІ класдържавата и 000320-водоем-ОПФ-необр.земя, АПОС №6899/13.11.2017 г.
 № 059300 от КВС на гр.Брезово , НТП :полски път с площ на
целия имот 23,954 дка, местност „Хамбарлийка”, ІV категория, при
граници и съседи: поземлени имоти №059144-лозе-„ГРАНД АГРО”ООД,

059353-лозе-Стоян Георгиев Куршумов, 059354-лозе-Георги Петров
Лоловски, 059142-лозе-„ГРАНД АГРО”ООД и други
 № 000060 от КВС на гр.Брезово, НТП: полски път с площ на
целия имот 2,511 дка, при граници и съседи:поземлени имоти №059269лозе-Васил Стоев Василев, 059270-лозе-Петър Симеонов Каназирски,
059321-лозе-ОПФ-обработваема земя, 059360-лозе- Стойчо Йорданов
котларски и други
 № 000098 от КВС на гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ на
целия имот 12,798 дка, местност „Реални граници 18ж, ал.1”, VІІІ
категория, при граници и съседи: поземлени имоти : 061001-нива-Николай
Минев Мръвков, 061002-нива-Николай Минев Мръвков и др., 000565-път
ІІ клас-дъргавата, 062004-нива-Марин Гънчев Прасков и други, АПОС №
6949/29.11.2017 г.
3.
Определя срок на валидност на решението - една година от
датата на влизане в сила на настоящото решение.
4.
Възлага на кмета на общината да предприеме действия по
изпълнение на решението.
МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект за
реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Брезово и подобряване
качеството на питейната вода в града, Общински съвет Брезово намира
решението за целесъобразно.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 336
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Одобряване на проект: Подробен устройствен план – Парцеларен
план /ПУП-ПП/ за трасе на напоителен тръбопровод до ПИ 034075 в землището на
с.Върбен, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№479/08.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
Решение №2, взето с Протокол 6/07.03.2018 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията, Общинският съвет – гр. Брезово,
одобрява внесеният от „АПРИУС”ЕООД с ЕИК 200116658, арендатор на
общински земеделски земи в землището на с.Върбен, Подробен
устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на напоителен
тръбопровод от поземлен имот ПИ 000029 по КВС на с.Дрангово, НТП:
язовир с площ 99,104 дка-публична общинска собственост до поземлен
имот №034075 от КВС на с.Върбен, НТП: др.трайни насаждения с площ на
целия имот 10,592 дка, местност „КАБЛ.КОРУ/ГЬОЗМЕЛИ”, V /пета/
категория.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 337
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в с.Сърнегор.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№480/12.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2
от Закона за общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на
общината съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО
като собсвеник на 226/826 ид.части от новообразуван имот №801.457
/осем, нула, едно, точка, четири, пет, седем/ от плана на
новообразуваните имоти в землището на с.Сърнегор, одобрен със заповед
№ДС-24-3/13.07.2012 год. на областен управител на област с
административен център Пловдив, НТП: индивидуално застрояване с площ
на целия имот 826 /осемстотин двадесет и шест, при граници:
новообразувани имоти №801.508-двор, 0.309-двор, 801.651-двор, 801.456двор и 801.519-улица и ТОДОРКА КИРИЛОВА ВОЙНОВА и ГЕОРГИ
ЖИВКОВ ВОЙНОВ от гр.Пловдив като собственици на 600/826 ид.части
от описания по-горе поземлен имот, ВЕДНО с построената в него
едноетажна сграда със застроена площ 39 /тридесет и девет/ кв.м и всички
подобрения в имота, като идеалната част на общината от 226/826 ид.части
се прехвърли в собственост на ТОДОРКА КИРИЛОВА ВОЙНОВА и
ГЕОРГИ ЖИВКОВ ВОЙНОВ, чрез покупко-продажба, за цена от 452,00
/четиристотин петдесет и два/ лева, представляваща пазарната оценка на
имота.

2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия по подписване на договора за делба и прекратяване на
съсобствеността.

МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №94-00467/15.02.2018 год. от Георги Живков Войнов и Тодорка Кирилова
Войнова за закупуване на 226/826 ид. части от имота. С цел осигуряване на
постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на
част от общинските дейности, общински съвет Брезово намира решението
за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 338
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост в община Брезово през 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№481/12.03.2018г.,
направените 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 №3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2018 год. , раздел ІІ, буква Б, т.2 „ Незастроени
дворни места в строителните граници на селищата от общината”, с общински
недвижим имот представляващ: общински терен с площ 30 /тридесет/ кв.м за поставяне
на метален павилион –сглобяема конструкция, който терен е част от УПИ VІ
„Читалище, музей”, кв.44 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед
№06/20.03.1992 год. на кмета на община Брезово, съгласно схема за поставяне на
преместваемо съоръжение , одобрена с решение № 452/22.07.2010 г., неразделна част от
решението.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закон за общинска собственост,
вземайки под внимание факта, че с решение № 452/22.07.2010 г., на Общински съвет
гр.Брезово е одобрена схема за разполагане на преместваемо съоръжение, с цел
осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране
на част от общинските дейности, общински съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 339
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост в гр.Брезово за разполагане на преместваемо съоръжение.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№481/12.03.2018г.,
направените 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 общинска собственост, чл.18, ал.1 и 6 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/
години, за устройване на фризьорски салон, общински недвижим имот
представляващ терен с площ 30 /тридесет/ кв.м за поставяне на метален
павилион – сглобяема конструкция, който терен е част от УПИ VІ
„Читалище, музей”, кв.44 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със
заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на община Брезово, съгласно схема
за поставяне на преместваемо съоръжение, одобрена с решение №
452/22.07.2010 г., неразделна част от решението.
2. Обектът да бъде предоставен под наем, след провеждане на
публичен търг с тайно наддаване.
3. Определя начална тръжна цена за целия имот в размер на 30,00
/тридесет/ лева без включен ДДС, месечен наем.
4. Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

5. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга.

МОТИВИ: Имайки предвид, че вече има одобрена схема за
разполагане на преместваемо съоръжение, с цел осигуряване на постоянни
източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на част от
общинските дейности, Общинският съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 340
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот в местност „Дондуково”,
землище на с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№482/12.03.2018г.,
направените 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 Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец февруари 2018 год. на поземлен имот №62.45
/шест,две,точка,четири, пет/ от плана на новообразуваните имоти на
местност „Дондуково”, землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-043/16.07.2008 год. на областен управител на област с административен
център Пловдив с площ на имота 1000 /хиляда/ кв.м,трайно
предназначение на територията: населени места, НТП: индивидуално
застрояване, при граници на имота: поземлени имоти № 62.44-двор, 62.46двор, 62.239-улица в размер на 1740,00 /хиляда седемстотин и
четиридесет/ лева за целия имот.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба
№3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг
с
тайно
наддаване
поземлен
имот
№62.45
/шест,две,точка,четири,пет/ от плана на новообразуваните имоти на
местност „Дондуково”, землище с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-043/16.07.2008 год. на областен управител на област с административен
център Пловдив с площ на имота 1000 /хиляда/ кв.м, трайно
предназначение на територията: населени места, НТП: индивидуално
застрояване, при граници на имота: поземлени имоти № 62.44-двор, 62.46двор, 62.239-улица.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
1740,00 /хиляда седемстотин и четиридесет/лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга: 500,00 /петстотин/ лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
МОТИВИ: Постъпило е искане за закупуване на имота от Петър
Стефанов Спасов. С цел осигуряване на постоянни източници на приходи
за общинския бюджет за финансиране на част от общинските дейности,
Общински съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 341
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Прeкратяване на съсобственост в с.Сърнегор.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№483/12.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2
от Закона за общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата
съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като
собственик на 57/657 ид.части от новообразуван имот №802.11 /осем,
нула, две, точка, едно,едно/ от плана на новообразуваните имоти в
землището на с.Сърнегор, одобрен със заповед №ДС-24-3/13.07.2012 год.
на областен управител на област с административен център Пловдив, НТП:
индивидуално застрояване с площ на целия имот 657 /шестстотин петдесет
и седем/ кв.м, при граници: новообразувани имоти №802.10-двор, 802.665двор, 802.619-двор, 802.12-двор и 802.529-двор и ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ
ТОЧЕВ от гр.Пловдив и ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА от гр.Пловдив
като собственици на 57/657 ид.части от описания по-горе поземлен имот,
ВЕДНО с построената в него едноетажна сграда със застроена площ 9
/девет/ кв.м и всички подобрения в имота, като идеалната част на общината
от 57/657 ид.части се прехвърли в собственост на ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ
ТОЧЕВ и ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА, чрез покупко-продажба, за
цена от 114,00 /сто и четиринадесет/ лева, представляваща пазарната
оценка на имота.

2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия по подписване на договора за делба и прекратяване на
съсобствеността.
МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №94-00593/01.03.2018 год. от Валентин Андреев Точев за закупуване на 57/657 ид.
части от имота. С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за
общинския бюджет за финансиране на част от общинските дейности,
общински съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 342
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите-общинска собственост
за стопанската 2018-2019 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 от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№484/13.03.2018г.,
направените 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 РЕШИ:
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 №320 от
22.02.2018 год. - приложение №2 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 №320 от
22.02.2018 год. - приложение №1 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 2018/2019 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 2018-2019 година
изготвена от лицензиран експерт през март 2018 год. и определя годишна
наемна/арендна цена, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7

Землище

С.Бабек
С.Борец
Гр.Брезово
С.Върбен
С.Дрангово
С.Зелениково
С.Златосел

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

НТП:ливада
лева на дка за
стоп. година
20.00
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16

С.Отец Кирилово
С.Пъдарско
С.Розовец
С.Свежен
С.Стрелци
С.Сърнегор
С.Тюркмен
С.Чехларе
С.Чоба

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

20.00
20.00
-

7. Дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд след извършеното разпределение по т. 1 да се
отдадат под наем чрез търг, в който се допускат само собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, за срок от една стопанска година, при
първоначална наемна цена, съгласно т. 6.
8. Дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. 7
свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се
отдадат чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, за срок от една стопанска година, при първоначална
наемна цена, съгласно т. 6.
9. Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имотимери, пасища и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на
площ, след като:
9.1 Сключат с Общината договор за наем или аренда на общински
пасища, мери и ливади.
9.2 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.
9.3 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 две стопански години от сключването на
договора.
9.4 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;
10. 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;
11. Възлага на Кмета на община Брезово да организира
изпълнението на настоящото решение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 343
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Продажба на общински недвижими имоти, находящи се в
землището на с.Сърнегор.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№485/13.03.2018г.,
направените 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 Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни
оценки от месец февруари 2018 год. на изброените по-долу имоти, както
следва:
№
по
ред

Поземлен
имот №

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ на Пазарна оценка
имота
в лева за целия
имот в лева
в кв.м

1

801.150 индивидуално застрояване

676

1352,00

2

801.151 индивидуално застрояване

512

1024,00

3

801.152 индивидуално застрояване

496

1000,00

4

801.342 индивидуално застрояване

942

1950,00

4

801.425 индивидуално застрояване

1088

2155,00

5

801.643 индивидуално застрояване

515

1020,00

2. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, общински недвижими имоти представляващи:
№
по
ред

Поземлен
имот №

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ на
имота

граници на имота:

в кв.м

1

801.150 индивидуално застрояване

676 новообразувани
имоти №801.146двор, 801.512-двор
и 801.149-улица

2

801.151 индивидуално застрояване

512 новообразувани
имоти №801.146двор, 801.524двор, 801.152-двор
и 801.512-улица

3

801.152 индивидуално застрояване

496 новообразувани
имоти №801.524двор, 801.153двор, 801.512улица и 801.151улица

4

801.342 индивидуално застрояване

942 новообразувани
имоти №801.341двор, 800.7-улица,
801.343-двор и
801.525-улица

5

801.425 индивидуално застрояване

1088 новообразувани
имоти №801.426двор, 0.1земеделски имот,
801.513-улица

6

801.643 индивидуално застрояване

515 новообразувани
имоти №801.644двор, 801.413-

двор, 801.642двор, 801.421двор, 801.420-двор
и 801.513-полски
път

3. Определя начална тръжна цена на продаваните имоти както
следва:
№
по
ред

Поземлен
имот №

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ на
имота
в кв.м

Пазарна
оценка в
лева за
целия имот в
лева

1

801.150 индивидуално застрояване

676

1352,00

2

801.151 индивидуално застрояване

512

1024,00

3

801.152 индивидуално застрояване

496

1000,00

4

801.342 индивидуално застрояване

942

1950,00

5

801.425 индивидуално застрояване

1088

2155,00

6

801.643 индивидуално застрояване

515

1020,00

4. Определя депозит за участие в търга : По 500,00 /петстотин/
лева за всеки отделен имот.
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.

МОТИВИ: В община Брезово са постъпили искания за закупуване
на имотите. С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за
общинския бюджет за финансиране на част от общинските дейности,
общински съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 344
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Вземане на решение за задгранична служебна командировка.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№488/20.03.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, т. 2 от
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,
Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие кмета на община Брезово инж.
Радньо Манолов да пътува в служебна командировка в чужбина за
периода 12-14 април 2018 г. в Република Турция - гр. Текирдаг.
Мотиви: Решението се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, членството
на община Брезово в РАО „Тракия” и получената покана за посещение от Президента
на Съюза на общините от Източна и Западна Тракия - Текирдаг до председателя на
РАО „Тракия“.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 345
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№489/20.03.2018г.,
предложение от общински съветник, направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и решение № 314, т. 5.2., взето
с протокол № 34 от 25.01.2018 г., Общинският съвет гр. Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
Иванка Георгиева Нендова от с. Чоба със сумата от 150,00 /сто и
петдесет/ лева;
Тона Георгиева Ботова от с.Пъдарско със сумата от 50,00 /петдесет/
лева.
2. Отказва подпомагане на лицата:
- Донка Видева Генова от с.Чоба;
- Анета Александрова Генова от с.Чоба.
Мотиви: Решението се приема основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА,
решение № 314, т. 5.2., взето с протокол № 34 от 25.01.2018 г. на ОбС, и
след като Общинският съвет гр. Брезово разгледа и все предвид социалния
статус, здравословното състояние на лицата, приложените и изразени
становища към докладната записка.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 346
Взето с протокол № 37 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.03.2018 г.
Относно: Подпомагане жител на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№495/27.03.2018г.,
предложение от общински съветник, направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и решение № 314, т. 5.2.,
взето с протокол № 34 от 25.01.2018 г., Общински съвет гр. Брезово дава
съгласие да бъде подпомогнато лицето Петър Дончев Дончев със сумата
от 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
Мотиви: Сумата се отпуска за подпомагане възстановяването на
нанесени материални щети от пожар на единствено жилище.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

