ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 371
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.06.2018 г.
Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Брезово
през второто полугодие на 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Стоян
Минчев - Председател на Общински съвет Брезово с вх.№536/18.06.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т.12 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на
община Брезово, Общинският съвет – Брезово приема Програма за работа
на Общински съвет – Брезово през второто полугодие на 2018г.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т.12, във връзка с чл.15, т.7 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация на община Брезово.
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 372
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.06.2018 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с док.записка вх.№529/05.06.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.79 от
Административно процесуалния кодекс /АПК/ и чл.26, ал.2 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/, Общинският съвет гр.Брезово Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с реш.№214/29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. №243, п-л
№22/2009г., изм.и доп. с р-е №154, п-л 14/2012 г., изм. и доп. с р-е №247,пл 19/2012 г., изм. и доп. с р-е №541, п-л 39/2014г., изм. и доп. с р-е №598,
п-л №43/2014г., изм. и доп. с реш. №67, п-л №9/2016г., изм. и доп. с реш.
№228, п-л №22/2017 г. на Общински съвет гр.Брезово, както следва:
§ 1. В Чл.4 се правят следните изменения:
1. В изречение първо на ал. 2 след думата „приема” се добавят думите
„план за действие за общинските концесии в съответствие със Закон за
концесиите и”.
2. В изречение трето на ал.2 думите „раздела за общински публичночастни партньорства от програмата за реализация на общинския план за
развитие” се заличават, а след думата „съответствие с” се добавя „плана
за действие за общинските концесии”.
3. В ал.2, т.2 думите „за публично-частно партньорство или за
предоставяне на” се заличават, а след думата”права,” се добавя” както и
чрез възлагане чрез”.
4. В ал.4, изречение първо, след думата „стратегия,” се добавя
„планът за действие за общинските концесии”.
5. В ал.4, изречение трето, след думата „стратегия,” се добавя
„планът за действие за общинските концесии”.

§ 2. В Чл.50 се правят следните изменения:
Ал.4 и ал.5 се отменят.
§ 3. В Чл.78 се правят следните изменения:
В ал.2 думите „ публикува в един местен вестник и се обявява на
видно място в сградата на общината най-малко 15 дни преди датата на
провеждане на търга” се заличават, и се добавя „на официалния сайт на
общината, на информационните табла в сградата на общината и в
населеното място на чиято територия се намира обекта, предмет на
търга. Обявата се публикува най-малко 15 /петнадесет/ дни преди
датата за провеждане на търга.”
§ 4. В Чл.98 се правят следните изменения:
В чл.98 изречение първо, думите „обнародват поне в един местен
ежедневник” се заличават, и се добавя „публикуват на официалния сайт
на общината, на информационните табла в сградата на общината и в
населеното място на чиято територия се намира обекта, предмет на
търга,”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с
реш.№214/29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. №243, п-л №22/2009г., изм.и
доп. с р-е №154, п-л 14/2012 г., изм. и доп. с р-е №247,п-л 19/2012 г., изм. и
доп. с р-е №541, п-л 39/2014г., изм. и доп. с р-е №598, п-л №43/2014г., изм.
и доп. с реш. №67, п-л №9/2016г., изм. и доп. с реш. №228, п-л №22/2017 г.
на Общински съвет гр.Брезово , влиза в сила от датата на приемането и
от Общинския съвет.”
МОТИВИ: Във връзка с направени изменения и допълнения на
нормативни актове от по-висока степен и с оглед на това да се прецизират
текстовете на Наредба №3 за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и привеждането им в съответствие с нормативните
актове от по-висока степен, Общински съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 373
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.06.2018 г.
Относно: Одобряване на проект: 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 вх.№532/15.06.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
Общинският съвет – гр. Брезово, одобрява 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.
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
№ 374
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.06.2018 г.
Относно: Промяна характера на собствеността от „публична общинска
собственост” в „частна общинска собственост” за поземлени имоти в
землището на с.Свежен, местност „Дондуково” .
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с док.записка вх.№533/15.06.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от
Закона за общинска собственост и чл.6, ал.1 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
І. Обявява за частна общинска собственост описаните по-долу
общински недвижими имоти, представляващи:
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: други
територии заети от селско стопанство с площ 729 /седемстотин двадесет и
девет/ кв.м, при граници и съседи: поземлени имоти : 62.215-двор, 62.99др.жил.терен, 62.217-други територии заети от селско стопанство и 62.158полски път.
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: други
територии заети от селско стопанство с площ 316 /триста и шестнадесет/
кв.м, при граници и съседи: поземлени имоти :62.99-др.жил.терен, 62.158полски път и 62.164-други територии заети от селско стопанство.
ІІ. Възлага на кмета на общината след влизане в сила на решението
по т.І да започне процедура по промяна характера на собствеността на

описаните по-горе поземлени имоти и отразяване на промяната по реда на
чл.60, ал.1 и 2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/.

МОТИВИ: С решение № 357, взето с протокол №38 на заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 26.04.2018 год. е дадено
съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински недвижими
имоти в землището на с.Свежен, местност „Дондуково”, представляващи:
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.
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 от „територии заети от зелени площи” в „други
територии заети от селско стопанство”.
На терен имотите не представляват озеленени площи.
Към момента имотите са престанали да имат предназначението по
чл.3, ал.2 от ЗОС.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 375
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.06.2018 г.
Относно: Вземане на решение за утвърждаване на схема за поставяне на
паметник на загиналите през войните жители от с.Върбен.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с док.записка вх.№535/15.06.2018г.,
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 паметник на
загиналите през войните жители от с.Върбен, в УПИ VІ-читалище в кв.24
по регулационния план на с.Върбен, съгласно представената схема.
Мотиви: В деловодството на Община Брезово е постъпила докладна с вх.№ 10-00147/21.05.2018 год. от Кмета на с.Върбен и инициативен комитет с.Върбен, община
Брезово, за разрешаване изграждането на паметник на загиналите през войните смели
мъже от с.Върбен. Кметският съвет на с.Върбен подкрепя инициативата, като предлага
на паметника да бъдат изписани имената на загиналите във войните, съгласно
сведенията дадени от Военно-историческия музей.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 376
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.06.2018 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот представляващ УПИ ІV74, кв.17 от действащия план на с.Върбен.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с док.записка вх.№537/18.06.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от 18.06.2018 год.
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ 74 /седемдесет и
четвърти/, кв.17 /седемнадесети/ от плана на с.Върбен, одобрен със
заповед №02/03.02.1995 с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м,
при граници:УПИ ІІІ-75, улица, улица и УПИ V-73 в размер на 2760,00
/две хиляди седемстотин и шестдесет/ лева за целия имот.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинска собственост /ЗОС/ и чл.71, ал.2 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Определя цена на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/
74 /седемдесет и четвърти/, кв.17 /седемнадесети/ от плана на
с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 с площ 690 /шестстотин
и деветдесет/ кв.м, при граници:УПИ ІІІ-75, улица, улица и УПИ V-73 в
размер на 2760,00 /две хиляди седемстотин и шестдесет/ лева за целия
имот.

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1
и 3 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Дава съгласие урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ 74
/седемдесет и четвърти/, кв.17 /седемнадесети/ от плана на с.Върбен,
одобрен със заповед №02/03.02.1995 с площ 690 /шестстотин и
деветдесет/ кв.м, при граници:УПИ ІІІ-75, улица, улица и УПИ V-73 да
бъде ПРОДАДЕН на КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА, при цена на имота в
размер на 2760,00 /две хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.
4. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 377
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.06.2018 г.
Относно: Откриване на процедура за промяна начина на трайно ползване
/НТП/ на общинска земеделска земя в землището на гр.Брезово
представляваща поземлен имот № 000113 от картата на възстановената
собственост /КВС/ на гр.Брезово-частна общинска собственост.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с док.записка вх.№538/18.06.2018г.,
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.8, ал.1 от Закона за
общинска собственост /ЗОС/ и чл.78а от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот №
000113 /нула, нула, нула, едно, едно, три/ от КВС на гр.Брезово, НТП:
напоителен канал с площ 6,379 /шест декара триста седемдесет и девет
кв.м/ дка, без указана местност, без категория, при граници и съседи:
поземлени имоти №039117- полски път- ОПФ- необр.земя, 039013- ниван-ци на Петър Стоянов Пулевски, 039012- нива- н-ци на Стоян Раднев
Гънчевски, 039118-полски път- ОПФ-необр.земя и други от
НТП:
напоителен канал в НТП: нива.
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 не се използва по предназначение и се
намира между масиви с обработваеми земеделски земи.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 378
Взето с протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.06.2018 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 вх.№539/21.06.2018г.,
предложение от общинския съветник Аргир Вълчев, направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1.
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
дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
Георги Петков Бояджиев, ЕГН ********** със сумата от 150,00 /сто
и петдесет/ лева;
Величка Иванова Шаркова, ЕГН ********** със сумата от 100,00
/сто/ лева;
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 и приложените документи към
докладната записка.
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