pОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 347
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Отчет за работата на служителите от ПУ-Раковски по опазване на
обществения ред на територията на Община Брезово през 2017г.
Общинският съвет след като се информира от председателя на ОбС Брезово за невъзможността за участие в заседанието на представители на
ПУ-Раковски по разглеждания материал, направено предложение от
общински съветник, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.2, вр. с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общинският съвет –Брезово отлага разглеждането на отчета за работата на
служителите от ПУ-Раковски по опазване на обществения ред на
територията на Община Брезово през 2017г. за следващо заседание.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 348
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от община Брезово за периода
2018 г.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№496/16.04.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.197, ал.3 от ЗПУО,
Общинският съвет – гр.Брезово приема Годишен План за дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Брезово
за периода 2018 г.
Мотиви: Във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно
образование за изпълнение на стратегията по ал.1, Общинският съвет следва да приема
годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
от община Брезово за една година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 9
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 349
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Приемане на годишен план за младежта за 2018 г.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№497/16.04.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.15 и чл.16 от Закона за
младежта, Общинският съвет – гр.Брезово приема и утвърждава Годишен
план за младежта - 2018 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 350
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот / УПИ/ V-480 соц.жилище, кв.44 от действащия план на
с.Борец в полза на лица с установени жилищни нужди.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№498/16.04.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,въввръзка с чл.37, ал.4, т.4 и
чл.49а, ал.1 от ЗОС и чл.41, ал.2 от Закона за общинскатасобственост и
чл.62, ал.6, т.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане
с
общинско
имущество
/НРПУРОИ/,
Общинскиятсъветгр.Брезово РЕШИ:
1.Приема изготвената от лицензиран експерт на 30.03.2018 год.
пазарна оценка на учреденото право на строеж в размер на 742,00
/седемстотин четиридесет и два/ лева за 100 /сто/ кв.м разгъната застроена
площ на жилищна сграда.
2. Учредява възмездно безсрочно право на строеж за построяване на
жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроително-регулационен
план на с.Борец върху УПИ урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пети/ 480
/четири, осем, нула/ соц. жилище, кв.44 /четири, четири/ от плана на
с.Борец, одобрен със заповед №05/26.01.1990 год. с площ на целия имот
610 /шестстотин и десет/ кв.м , при граници : задънена улица, УПИ ІV480 соц.жилище, УПИ ІІ „Зеленина”, УПИ VІ-480 соц. жилище, УПИ VІІ480 соц. жилище и улица на ГЮРГА ДИМИТРОВА с постоянен адрес
с.Борец, общ.Брезово.
3.Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 197,90
/сто деветдесет и седем лева и деветдесет стотинки/ лева за 100 кв.м
разгъната застроена площ на сградата.
4.Делегира права на Кмета на общината да извършинеобходимите
действия по подписване на договора за учредено право на строеж .

МОТИВИ: Нормативно определенитеизискваниясаспазени и
кандидатътотговаря
на
определените
условия,
включителноимаустановенижилищнинужди,
обосноваващинеобходимостта от обсъждане и вземане на решение за
учредяваневъзмездно, безсрочно право на строежвърхунедвижимимотчастнаобщинскасобственост, съставляващоправото на строеж на
жилищнасграда. ЕтозащоОбщинскиятсъветБрезовонамирарешението за
целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 351
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Откриване на процедура за промяна начина на трайно
ползване /НТП/ на общинска земеделска земя в землището на с.Бабек
представляваща поземлен имот № 025065 от картата на възстановената
собственост /КВС/ на с.Бабек-публична общинска собственост.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№499/16.04.2018г.,
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/,въввръзка с чл.8, ал.1 от Закона за
общинскасобственост /ЗОС/ и чл.78а от Правилника за прилагане на закон
за собствеността и ползването на земеделскитеземи /ППЗСПЗЗ/,
Общинскиятсъветгр.Брезово РЕШИ:
1.Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим
имот-публична общинска собственост, представляващ: поземлен имот №
025065 /нула,две, пет, нула, шест, пет/ от КВС на с.Бабек, НТП: пасище,
мера с площ 0,354 /триста петдесет и четири кв.м/ дка, местност „31
лопалката”, VІ /шеста/ категория, при граници и съседи: ПИ 025026-ниваДимитър Николов Димитров, 000355-път ІV клас-ОПФ-Златоселнеобр.земя, 025079-дере-кметство с.Бабек и 025083-полски път-кметство
с.Бабек, актуван с акт за публична общинска собственост
№6252/21.12.2016 г. от
НТП:пасище,мера в НТП: друга
териториязаета от селскостопанство.
2.Възлага на кмета на общината, след влизане в сила на решението
по т.1 да извърши необходимите действия пред Общинска служба
„Земеделие” по промяна начина на трайно ползване на описания в т.1
имот.

Мотиви:Гореописаният имот е маломерен и не се ползва за паша на
животните. Освен това начина на трайно ползване на имота на терен не
отговаря на действителното състояние на имота.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 352
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Продажба на общински недвижими имоти, находящи се
в землището на с.Сърнегор.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№500/16.04.2018г.,
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/,въввръзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинскатасобственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/
НРПУРОИ/, Общинскиятсъветгр.Брезово РЕШИ:
1.
оценки от
следва:
№
по
ред

1
2

Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни
месец април 2018 год. на изброените по-долу имоти, както
Поземле
н имот
№

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ
на
имота
в кв.м

801.147 индивидуално застрояване
802.30 индивидуално застрояване

548
736

Пазарна
оценка в
лева за
целия
имот в
лева
1096,00
1509,00

2.
Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на
публичен търг с тайно наддаване, общински недвижими имоти
представляващи:
№ Поземле Начин на трайно ползване Площ
граници на имота
по н имот
/НТП/
на
ред
№
имота
в кв.м
1
801.147 индивидуално застрояване
548 801.145-двор, 801.148-

2

802.30 индивидуално застрояване

двор, 801.512-двор и
801.511-двор
736 802.31-двор, 802.32двор, 802.29-двор,
802.28-двор, 802.26двор и 802.665-двор

3.
Определя начална тръжна цена на продаваните
както следва:
№ Поземле
по н имот
ред
№
1
2

Начин на трайно ползване
/НТП/

801.147 индивидуално застрояване
802.30 индивидуално застрояване

Площ
на
имота
в кв.м
548
736

имоти

Начална
тръжна цена в
лева за целия
имот
1096,00
1509,00

4. Определя депозит за участие в търга: По 500,00 /петстотин/ лева
за всеки отделен имот.
5.Делегира права на Кмета на общината да извършинеобходимите
действия по продажбата на имотите.
6. Определяследнитедоговорни условия:
6.1 Договорът за продажба с класирания на първомясто участник се
сключва след представяне на документ за внасяненапълно на
достигнататанатърга цена.
6.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписваниятагр.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 – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 353
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху
недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в землището на
с.Отец Кирилово.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№501/16.04.2018г.,
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/, чл.39, ал.5 от Закона за
общинскасобственост /ЗОС/ и чл. 69, т.4 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинскоимуществоа и
въввръзка с §6 от Преходни и заключителниразпоредби /ПЗР/ на Закона за
народнитечиталища /ЗНЧ/, Общинскиятсъветгр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за
срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващ: поземлен имот № 009013 /нула, нула, девет,
нула, едно, три/ от КВС на с.Отец Кирилово,НТП: нива с площ 28,889
/двадесет и осем декара осемстотин осемдесет и девет/ кв.м, V /пета/
категория, местност „ГЕРЕНДЖИКА”, при граници и съседи: поземлени
имоти №009012-нива-Георги Стойков Кацаров, 009100-полски път-ОПФ
Отец Кирилово-необр.земя, 009003-нива-н-ци на Георги Колев Терзиев,
009004-нива-н-ци на Иван Митев Добревски и др., 009005-нива-Митка
таневДобревски и 009006-нива-Кера Василева Терзиева-АЧОС №
882/05.01.2004 год. на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”Христо Ботев-1936 г.
с.Отец Кирилово”,седалище и адрес на управление с.Отец Кирилово,
общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.”1-ва” №1, регистрирано по ф.д.
№4206/1997 год. на Окръжен съд Пловдив, вписано в Регистър на
народните читалища към Министерство на културата под №203,
представлявано от Руска Дакова- Председател на Настоятелството.
2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия по подписване на договор за учредяване безвъзмездно право на

ползване и вписването му в Агенцията по вписванията, като разходите за
вписването са за сметка на Община Брезово.
МОТИВИ:Постъпило
е
заявление
от
Председателя
на
Настоятелството на НЧ «ХристоБотев- 1936 г. с.ОтецКирилово» с искане
да им бъдепредоставен за безвъзмездноползване по реда на §6 от ПЗР на
ЗНЧ
общински
недвижим
имот-земеделсказемя
в
землището
нас.ОтецКирилово. Имайкипредвид, че тозиимот е бил предоставендосега
на същоточиталище, и с оглед на това то да получавадопълнителни
приходи
за
финансиране
на
своитедейности,
ОбщинскиятсъветБрезовонамирарешениетозацелесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 354
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в
землищата на общината за стопанската 2018/2019 година и следващи
години.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№503/17.04.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,въввръзка с чл.24а, ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделскитеземи и чл. 110 от
Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество Общинскиятсъветгр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени
под аренда, след
провеждане на публични търгове с тайно наддаване, общински земеделски
земи, съгласно приложените списъци за землищата на гр.Брезово,
с.Бабек,с.Борец, с.Върбен, с.Дрангово, с.Зелениково, с.Златосел,
с.ОтецКирилово, с.Пъдарско, с.Розовец,с.Свежен, с.Стрелци, с.Сърнегор,
с.Тюркмен и с.Чехларе, неразделна част от настоящото решение.
2. Определя минимален срок на аредните договори-пет стопански
години и максимален срок-двадесет стопански години.
3.Арендованите имоти да се използват за производство на
селскостопанска продукция.
4.Определя начални арендни вноски за провеждане на търговете,
както следва:
4.1 Начални тръжни цени на аредните вноски за имоти с НТП: нива,
затревена нива, изоставена нива:

населено място

Бабек
Борец

Категория на земята
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
лв/дка лв/дка лв/дка лв/дка лв/дка лв/дка лв/дка лв/дка
- 15,00 15,00 15,00
- 10,00
- 20,00
-

Брезово
Върбен
Дрангово
Зелениково
Златосел
Отец Кирилово
Пъдарско
Розовец
Свежен
Стрелци
Сърнегор
Тюркмен
Чехларе

26,00
23,00
-

26,00
15,00
24,00
20,00
21,00
23,00
20,00
20,00
-

20,00
15,00
20,00
19,00
21,00
18,00
21,00
20,00
15,00
-

20,00
15,00
20,00
19,00
15,00
18,00
15,00
15,00
20,00
15,00
15,00
15,00

15,00
-

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
-

4.2 Начални тръжни цени на аредните вноски за имоти с НТП: лозе,
трайни насаждения, индустриална култура или овощна градина:
населено място

Бабек
Брезово
Върбен
Дрангово
Зелениково
Пъдарско
Розовец
Стрелци
Сърнегор

ІІІ
ІV
лв/дка лв/дка
- 15,00
- 26,00
- 15,00
15,00
15,00
-

Категория на земята
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
лв/дка лв/дка лв/дка лв/дка лв/дка
- 15,00
15,00
- 15,00 10,00
18,00
19,00
15,00
25,00
- 15,00
34,00
- 15,00 10,00
15,00
- 15,00
- 10,00

5.Определя депозит за участие в търговете: 5,00 /пет/ лева за всеки
имот.
6. За земеделските земи, които при сключване на договорите за
аренда 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 (ДВ, бр. 15 от
2015 г.), не се дължи заплащане на арендно плащане за първата стопанска
година.
7.Дава съгласие АРЕНДАТОРА при необходимост и след
предварително писмено уведомление до АРЕНДОДАТЕЛЯ, за своя сметка
да изменя начина на трайно ползване на арендования имот, както и да
прави подобрения в него като спазва законодателството на РБългария.

8.Делегира права на Кмета на Общината да проведе търговете и
всички необходими процедури по определяне на арендатори и подписване
на договори за аренда.
Мотиви: Имотите представляват земеделски земи по смисъла на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Същите са
общинска собственост и за тях има съставени актове за частна общинска
собственост. За описаните по землища имоти няма подписани договори за
наем или аренда.
С оглед на това, че след подписване на договори за аренда тези
имоти ще се използват по предназначение и ще бъдат обработени, както и
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 – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 355
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост в община Брезово през
2018 г.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№504/17.04.2018г.,
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
Закон за общинска собственост и чл.4 ал.2 от Наредба №3 за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество
Общински 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 0,5 кв.м за поставяне на кафе-автомат, който терен е част от УПИ
ІV-ОбНС, клубове, аптека, магазин, ресторант, трафопост, търг.д-ти” кв.43
от плана на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год., съгласно
схема за поставяне на преместваемо съоръжение, одобрена с решение
№329/29.03.2018 г., неразделна част от решението.
Мотиви: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска собственост,
вземайки под внимание факта, че с решение № 329/29.03.2018 г., на Общински съвет
гр.Брезово е одобрена схема за разполагане на преместваемо съоръжение-кафе-автомат,
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 – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 356
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Предоставяне под наем на част от недвижим имот –
публична общинска собственост в гр.Брезово за разполагане на
преместваемо съоръжение–кафе-автомат.
Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№504/17.04.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, въввръзка с чл.14, ал.7 от
Закона за общинскасобственост , чл.18, ал.1 и 6 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинскиятсъветгр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/
години общински недвижим имот, представляващ терен с площ 0,5
/половин/ кв.м за поставяне на кафе-автомат, който терен е част от ІVОбНС, клубове, аптека, магазин, ресторант, трафопост, търг.д-ти” кв.43 от
плана на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год., съгласно
схема за поставяне на преместваемо съоръжение, одобрена с решение
№329/29.03.2018 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 0,5 кв.м в размер на 5,00 /пет/
лева без включен ДДС, месечен наем плюс заплащане на направените
разходи за ел. енергия.
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, Общински съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 357
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно: Откриване на процедура за промяна начина на трайно
ползване /НТП/ на общински недвижими имоти представляващи
поземлени имоти № 62.164 и 62.217 от плана на новообразуваните имоти
на с.Свежен, местност „Дондуково”.

Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№505/17.04.2018г.,
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/,въввръзка с чл.8, ал.1 от Закон, за
общинскасобственост /ЗОС/ и чл.78а от Правилника за прилагане на закон
за собствеността и ползването на земеделскитеземи /ППЗСПЗЗ/,
Общинскиятсъветгр.Брезово РЕШИ:
1.Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижими
имоти-публична общинска собственост, представляващи:
1.1 Поземлен имот № 62.164 /шест, две, точка, едно, шест, четири/ от
плана на новообразуваните имоти на землище с.Свежен, местност
„Дондуково” одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив, НТП: територии
заети от зелени площи с площ 729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м, при
граници и съседи: поземлени имоти : 62.215-двор, 62.99-др.жил.терен,
62.217-зеленина за шир. общ. ползване и 62.158-полски път - акт за
публична
общинска
собственост
№4247/07.11.2013
год.
от
НТП:териториизаети от зелени площи в НТП: друга териториязаета
от селскостопанство.

1.2.Поземлен имот № 62.217 /шест, две, точка, две, едно, седем/ от
плана на новообразуваните имоти на землище с.Свежен, местност
„Дондуково” одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив, НТП: територии
заети от зелени площи с широко обществено ползване с площ 316 /триста и
шестнадесет/ кв.м, при граници и съседи: поземлени имоти :62.99др.жил.терен, 62.158-полски път и 62.158-зеленина за шир. общ. ползване
- акт за публична общинска собственост №4386/17.12.2013 год. от
НТП:территории заети от зелени площи в НТП: друга
териториязаета от селскостопанство.
2.Възлага на кмета на общината, след влизане в сила на решението
по т.1 да извърши необходимите действия по промяна начина на трайно
ползване на описаните в т.1 имоти.

Мотиви: В Общинска администрация са постъпили заявления за
закупуване на описаните по-горе имоти. С цел осигуряване на постоянни
приходи за общинския бюджет, имайки предвид, че имотите и в момента
не са зелени площи, а освен това ще бъдат облагородени, то Общинският
съвет гр.Брезово, намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 358
Взето с протокол № 38 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.04.2018 г.
Относно:

Подпомагане жители на общината с финансови средства.

Общинският съвет след катоизслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с вх.№506/18.04.2018г.,
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:
Анета Асенова Чавдарова със сумата от 100,00 /сто/ лева;
Аврам Енчев Вардаджиев със сумата от 100,00 /сто/ лева;
Ягода Христова Петкова със сумата от 100,00 /сто/лева;
Петър Георгиев Прасков със сумата от 150,00 /стои петдесет/лева.
Мотиви: Решението се приемаоснование 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 и приложените документи към
докладната записка.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

