ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 379
Взето с протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.07.2018 г.
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Брезово и неговите
комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Стоян
Минчев - Председател на Общински съвет Брезово с вх.№544/16.07.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от
ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово приема за сведение отчета за
дейността на Общински съвет Брезово и неговите комисии за периода
01.01.2018 г. – 30.06.2018г.
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
№ 380
Взето с протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.07.2018 г.
Относно: Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет Брезово
за първото шестмесечие на 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с вх.№543/12.07.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от
ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово приема за сведение отчет за
изпълнение актовете на Общински съвет Брезово за първото шестмесечие
на 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
№ 381
Взето с протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.07.2018 г.
Относно: Приемане отчета за изпълнение бюджета на Община
Брезово за 2017 година.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с вх.№540/26.06.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, Общинският
съвет:
1.
Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Брезово
за 2017 г., съгласно Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2.
Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за
2017 г., съгласно Приложение №7.

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
№ 382
Взето с протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.07.2018 г.
Относно: Приемане на решение от Общински съвет - Брезово за
даване на предложение от кмета на община Брезово до РУО – Пловдив за
включване на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с.Стрелци, СУ
„Хр.Смирненски“ – гр.Брезово и ДГ „Вела Благоева“ – гр.Брезово в
списъка на средищните училища и детски градини.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с вх.№545/17.07.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във
връзка с чл.3, ал.1 от ПМС №128 от 29.06.2017 г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и
училища, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде направено
предложение от кмета на община Брезово до МОН и РУО - Пловдив за
включване на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци, СУ „Христо
Смирненски“ – гр.Брезово и ДГ „Вела Благоева“ – гр.Брезово в списъка на
средищните училища и детски градини.

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
№ 383
Взето с протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.07.2018 г.
Относно: Приемане на решение от Общински съвет - Брезово за
даване на предложение от кмета на община Брезово до РУО – Пловдив за
включване на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с.Стрелци в списъка на
защитените училища.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с вх.№546/17.07.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във
връзка с чл.2, ал.1 от ПМС №121 от 23.06.2017 г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на защитените детски градини и
училища, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде направено
предложение от кмета на община Брезово до МОН и РУО - Пловдив за
включване на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци в списъка на
защитените училища и детски градини за 2018-2019 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
№ 384
Взето с протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.07.2018 г.
Относно: Учредяване право на ползване върху недвижим имот
общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин с над 10
пчелни семейства в землището на с.Тюркмен
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с вх.№547/18.07.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от
Закона за общинската собственост, чл.66, т.6 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.11,
ал.1 и 2 от Закона за пчеларство, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за
срок от 10 /десет/ години, с цел устройване на постоянен пчелин с над
десет пчелни семейства на ВАНЯ БРАЙКОВА с постоянен адрес
гр.Пловдив, върху общински недвижим имот, представляващ: поземлен
имот №0400055 /нула,четири, нула, нула, пет, пет/ от КВС на с.Тюркмен,
НТП: кариера-скала с площ 1,435 /един декар четиристотин тридесет и
пет кв.м/ дка, местност „ГЕРИША”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи:имоти №0400064-пасище, мера-необработваема
общинска земя - с.Тюркмен.
2.Определя цена на учреденото право на ползване за целия имот, за
срок от 10 /десет/ години в размер на 300,00 /триста/ лева.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия за подписване на договор за учредено право на ползване.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило заявление от
Ваня Брайкова с искане да и бъде учредено право на ползване за
устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства. 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
№ 385
Взето с протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.07.2018 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 вх.№549/18.07.2018г., 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 Д,
„ Имоти, върху които Община Брезово може да учреди право на строеж”, с
общински недвижим имот, представляващ: урегулиран поземлен имот
/УПИ/ №ХV /петнадесети/-331 /триста тридесет и едно/ „Жилищно
застрояване”, кв.9 /девети/ от плана на с.Чехларе, незастроено дворно
място с площ 475 /четиристотин седемдесет и пет/ кв.м, при граници:
УПИ ІІ-Зеленина, улица, УПИ ІІІ-332 и І-333
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска
собственост, вземайки под внимание факта, че съгласно действащият план
на с.Чехларе имота е отреден за жилищно строителство, 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
№ 386
Взето с протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.07.2018 г.
Относно: Учредяване право на строеж а построяване на жилищна
сграда върху общински недвижим имот в с.Чехларе.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с вх.№549/18.07.2018г., 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 юни 2018 год. на учреденото право на строеж върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/№ХV /петнадесети/-331 /триста
тридесет и едно/ „Жилищно застрояване”, кв.9 /девети/ от плана на
с.Чехларе, незастроено дворно място с площ 475 /четиристотин
седемдесет и пет/ кв.м, при граници: УПИ ІІ-Зеленина, улица, УПИ
ІІІ-332 и І-333 в размер на 656,00 /шестстотин петдесет и шест/ лева за
100 кв.м разгъната застроена площ на жилищната сграда.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1
от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на
строеж, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ №ХV /петнадесети/-331 /триста
тридесет и едно/ „Жилищно застрояване”, кв.9 /девети/ от плана на
с.Чехларе, незастроено дворно място с площ 475 /четиристотин
седемдесет и пет/ кв.м, при граници: УПИ ІІ-Зеленина, улица, УПИ
ІІІ-332 и І-333 за изграждане на жилищна сграда.
2. Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в
размер на 1009,20 /хиляда и девет лева и двадесет стотинки/ лева за 100
кв.м РЗП на жилищната сграда.
3. Определя депозит за участие в търга 500,00 /петстотин/ лева.

4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга и подписване на договора за учредяване
право на строеж върху имота.
МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило заявление от
Стефан Иванов с искане да му бъде учредено право на строеж по общия
ред за построяване на жилищна сграда. Вземайки под внимание факта, че
съгласно действащият план на с.Чехларе имота е отреден за жилищно
строителство, 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/

