ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 387
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Брезово
за първо полугодие на 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
- За Кмет на община Брезово с вх.№568/10.09.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет гр. Брезово приема за сведение
информацията за изпълнението на бюджета на община Брезово за първо
полугодие 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
№ 388
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Подготовката на общинските учебни заведения за
предстоящата учебна година.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
- За Кмет на община Брезово с вх.№566/05.09.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение информацията на готовността на
общинските училища и детски градини за започване на новата учебна
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
№ 389
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Утвърждаване на паралелки под норматив в общинските
учебни заведения и създаване на условия за нормалното им
функциониране през 2018/ 2019 учебна година.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
- За Кмет на община Брезово с вх.№567/05.09.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2 и ал.2, ал. 3 и
ал.4, т.1, т.2, т.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС
№219/05.09.2017 г. Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие през
учебната 2018/2019 г. да се сформират паралелки под норматив в
общинските училища както следва:
1.1 Начално училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Борец
-

Една самостоятелна паралелка в 1-ви клас с 8 ученици
Една самостоятелна паралелка във втори клас със 7 ученици
Една самостоятелна паралелка в 3-ти клас с 8 ученици
Една самостоятелна паралелка в 4-ти клас със 7 ученици

1.2 Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Стрелци
-

Една слята паралелка в първи и втори клас със 8 ученици
Една самостоятелна паралелка в трети клас с 10 ученици
Една самостоятелна паралелка в четвърти клас с 13 ученици
Една самостоятелна паралелка в пети клас със 9 ученици
Една самостоятелна паралелка в шести клас с 11 ученици
Една самостоятелна паралелка в седми клас с 15 ученици

1.3 СУ „Христо Смирненски” гр. Брезово
-

Една самостоятелна паралелка в 9 клас с 11 ученици
Една самостоятелна паралелка в 10 клас с 17 ученици
Една самостоятелна паралелка в 11 клас с 15 ученици
Една самостоятелна паралелка в 12 клас с 13 ученици

1.2 ПГ„Златю Бояджиев” гр. Брезово
- Една самостоятелна паралелка в 8 клас с 11 ученици
- Една самостоятелна паралелка в 11 а клас със 16 ученици
- Една самостоятелна паралелка в 11 б - с 16 ученици

2. Да се осигурят от бюджета на общината за 2019 г. допълнителни
средства за маломерните паралелки в размер, както следва:
2.1 За НУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Борец – 40 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 18 632 лв.
2.2
За ОУ„Св.св. Кирил и Методий” с. Стрелци – 20 % от размера
на единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива
за минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 9 864 лв.
2.3
За СУ „Христо Смирненски” – гр. Брезово - 20 % от размера
на единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива
за минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 4 434 лв.
2.4
За ПГ „Златю Бояджиев” – гр. Брезово - 20 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 3 845 лв.
3. За детските градини Общинският съвет определя 12 деца средна
месечна посещаемост през учебната 2018/ 2019 г., с изключение на

времето от 22.12.2018 г. до 04.01.2019 г. и от 01.06.2019 г. до 15.09.2019
г., както и при епидемия и карантина в детската градина.
4. В ДГ „Вела Благоева” – гр. Брезово да продължи да функционира
една сборна полудневна група с деца от 2 до 6 –годишна възраст в с.
Стрелци.
5. В ДГ „Роза” с. Борец да продължи да функционира една сборна
група с деца от 2 до 5-годишна възраст.
6. Транспортирането на пътуващите деца от ДГ да става с
придружител, осигурен от директора на съответната детска градина.
7. Да се осигури в срок до 20.10.2018 г. във всички общински учебни
заведения за есенно-зимния отоплителен сезон твърдо и течно гориво,
както и годни за безаварийна експлоатация отоплителни уреди.

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
№ 390
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 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.№556/27.08.2018г., 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 V, т.1 „
Придобиване на нови имоти за изграждане на обекти – публична
общинска собственост”, с недвижим имот представляващ: поземлен имот
№ 081018 /нула, осем, едно, нула, едно, осем / от КВС на с.Стрелци, НТП:
овощна градина с площ 2,188 дка, местност „ГОРЕН ДАНЛЪК”, ІІІ /трета/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти с №081019-овощна
градина – „МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ”ЕООД, 081020 - извор-каптиранОПФ-Стрелци-необр.земя, 081021 - полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя,
000375-път ІV клас - ОПФ-Стрелци-необ.земя, 081017 - овощна градина
„Еф Ес Пропърти” ЕООД и 081022 - овощна градина – Никола Краев, като
средствата за закупуване на имота ще бъдат осигурени от общинския
бюджет.
МОТИВИ: Поземлен имот № 081018 /нула, осем, едно, нула, едно,
осем/ от КВС на с.Стрелци, НТП: овощна градина с площ 2,188 дка,
местност „ГОРЕН ДАНЛЪК”, ІІІ /трета/ категория, при граници и съседи:
поземлени имоти с №081019-овощна градина – „МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД, 081020-извор-каптиран-ОПФ-Стрелци-необр.земя, 081021-полски
път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, 000375-път
ІV
клас-ОПФ-Стрелци-

необ.земя, 081017-овощна градина „Еф Ес Пропърти”ЕООД и 081022овощна градина – Никола Краев ще се използва за изграждане на
водопроводни съоръжения за подобряване качеството и количеството на
питейната вода на с.Стрелци. Ето защо 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
№ 391
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Вземане на решение за придобиване чрез покупкопродажба на поземлен имот №081018 от КВС на с.Стрелци.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№556/27.08.2018г., 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.34, ал.1 и ал.2 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.9 и чл.10, ал.1 от Наредба
№3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се придобие възмездно, чрез покупко - продажба,
като Община Брезово закупи следния имот: поземлен имот № 081018
/нула, осем, едно, нула, едно, осем / от КВС на с.Стрелци, НТП: овощна
градина с площ 2,188 дка, местност „ГОРЕН ДАНЛЪК”, ІІІ /трета/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти с №081019-овощна
градина – „МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ”ЕООД, 081020-извор-каптиран-ОПФСтрелци-необр.земя,
081021-полски
път-ОПФ-Стрелци-необр.земя,
000375-път ІV клас-ОПФ-Стрелци-необ.земя, 081017-овощна градина „Еф
Ес Пропърти”ЕООД и 081022-овощна градина – Никола Краев,
собственост на „СТРЕЛА-2007” ООД, ЕИК 160085180, седалище и адрес
на управление с.Стрелци, представлявано от ИВАН СТАЙКОВ - управител
и съдружник на Дружеството, на цена в размер на 820,00 /осемстотин и
двадесет/лева за целия имот.
2. Данъците и таксите по сделката да бъдат за сметка на
КУПУВАЧА.
3. На основание чл.48, ал.1, т.1, буква «а» от Закона за местните
данъци и такси /ЗМДТ/ е освободена от данък при придобиване на
имущество.

4. Възлага на кмета на община Брезово изпълнението на настоящото
решение.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, във връзка с чл.34, ал.1, и ал.2 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ и чл.9 и чл.10, ал.1 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/. Като взе предвид постъпило в Община Брезово писмо с вх. №
26-00-397/06.08.2018 год. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД
гр. Пловдив, писмо вх. №26-00-410/13.08.2018 год. от „СТРЕЛА2007”ООД с.Стрелци, както и представените документи, Общински съвет
намира решението за възмездно придобиване на имот № 081018 /нула,
осем, едно, нула, едно, осем/ от КВС на с.Стрелци, НТП: овощна градина
с площ 2,188 дка, местност „ГОРЕН ДАНЛЪК”, ІІІ /трета/ категория, при
граници и съседи: поземлени имоти с №081019-овощна градина –
„МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ”ЕООД, 081020-извор-каптиран-ОПФ-Стрелцинеобр.земя, 081021-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, 000375-път ІV
клас-ОПФ-Стрелци-необ.земя,
081017-овощна
градина
„Еф
Ес
Пропърти”ЕООД и 081022-овощна градина – Никола Краев за
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО. С придобиването на описания имот Общината ще има
възможност съвместно с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД
гр. Пловдив да предприеме необходимите действия за изграждане на
водопроводни съоръжения за подобряване качеството и количеството на
питейната вода на с.Стрелци.

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
№ 392
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 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.№557/27.08.2018г., 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
Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2018 год., раздел ІІ, буква В,
т.2 „ Имоти и вещи, които Община Брезово има намерение да продаде”, с
общински недвижим имот представляващ: поземлен имот №025065
/нула,две, пет, нула, шест, пет/ от КВС на с.Бабек, НТП: друга
селскостопанска територия с площ 0,354 /триста петдесет и четири кв.м/
дка, местност „31 лопалката”, VІ /шеста/ категория, при граници и съседи:
ПИ 025026-нива-Димитър Димитров, 000355-път ІV клас-ОПФ-Златоселнеобр.земя, 025079-дере-кметство с.Бабек и 025083-полски път-кметство
с.Бабек, актуван с акт за частна общинска собственост №7507/14.06.2018 г.
МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило искане с вх.
№94-00-564/23.02.2018 год. от Димитър Димитров с искане да закупи
поземлен имот №025065 /нула,две, пет, нула, шест, пет/ от КВС на с.Бабек.
В тази връзка, вземайки предвид факта, че имота не е необходим на
Общината и е маломерен, както и 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
№ 393
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот в землището на с.Бабек.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№557/27.08.2018г., 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 август 2018 год. на поземлен имот №025065 /нула,две,
пет, нула, шест, пет/ от КВС на с.Бабек, НТП: друга селскостопанска
територия 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 в размер на 130,00 /сто и тридесет/ 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/,Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване поземлен имот №025065 /нула,две, пет, нула,
шест, пет/ от КВС на с.Бабек, НТП: друга селскостопанска територия с
площ 0,354 /триста петдесет и четири кв.м/ дка, местност „31 лопалката”,
VІ /шеста/ категория, при граници и съседи: ПИ 025026-нива-Димитър
Николов Димитров, 000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя,
025079-дере-кметство с.Бабек и 025083-полски път-кметство с.Бабек.

2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
130,00 /сто и тридесет/лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга: 100,00 /сто/ 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
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ. 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
№ 394
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 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.№558/27.08.2018г., 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
Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2018 год. , раздел ІІ, буква В,
т.2 „ Имоти и вещи, които Община Брезово има намерение да продаде”, с
общински недвижими имоти представляващи:
1.
Поземлен имот № 62.164 /шест,две,точка,едно, шест, четири/
от плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м,трайно предназначение на
територията: населени места, НТП: индивидуално застрояване, при
граници на имота: поземлени имоти № 62.215-индивидуално застрояване,
62.99-улица, 62.217- друга територия заета от селско стопанство и 62.158улица.
Имотът е частна общинска собственост акт за частна общинска
собственост № 7520/20.07.2018 год.
2.
Поземлен имот № 62.217 /шест,две,точка,две, едно, седем/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
316/ триста и шестнадесет/ кв.м,трайно предназначение на територията:

населени места, НТП: индивидуално застрояване, при граници на имота:
поземлени имоти №62.99-улица, 62.158-улица и 62.164- друга територия
заета от селско стопанство.
Имотът е частна общинска собственост акт за частна общинска
собственост № 7519/20.07.2018 год.
МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило искане с вх.
№94-00-3542/06.11.2017 год. от Георги Георгиев с искане да закупи
поземлени имоти 62.164 и 62.217 от плана на новообразуваните имоти на
землище с.Свежен, местност „Дондуково”, одобрен със заповед №№ ЗД04-3/16.07.2008 год. на областен управител на област с административен
център Пловдив. В тази връзка, вземайки предвид факта, че имотите не са
необходими на Общината и 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
№ 395
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Продажба на общински недвижими имоти в местност
„Дондуково”, землище на с.Свежен.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№558/27.08.2018г., 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 юли 2018 год. на:
1.1 Поземлен имот № 62.164 /шест,две,точка,едно, шест, четири/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м,трайно предназначение на
територията: населени места, НТП: индивидуално застрояване, при
граници на имота: поземлени имоти № 62.215-индивидуално застрояване,
62.99-улица, 62.217- друга територия заета от селско стопанство и 62.158улица в размер на 1300,00 /хиляда и триста/лева за целия имот
1.2 Поземлен имот № 62.217 /шест,две,точка,две, едно, седем/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
316/ триста и шестнадесет/ кв.м,трайно предназначение на територията:
населени места, НТП: индивидуално застрояване, при граници на имота:
поземлени имоти №62.99-улица, 62.158-улица и 62.164- друга територия
заета от селско стопанство в размер на 550,00 /петстотин и петдесет/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:
1. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на
публични търгове с тайно наддаване общински недвижими имоти в
землището на с.Свежен, местност „Дондуково”, представляващи:
1.1 Поземлен имот № 62.164 /шест,две,точка,едно, шест, четири/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м,трайно предназначение на
територията: населени места, НТП: индивидуално застрояване, при
граници на имота: поземлени имоти № 62.215-индивидуално застрояване,
62.99-улица, 62.217- друга територия заета от селско стопанство и 62.158улица.
1.2 Поземлен имот № 62.217 /шест,две,точка,две, едно, седем/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
316/ триста и шестнадесет/ кв.м,трайно предназначение на територията:
населени места, НТП: индивидуално застрояване, при граници на имота:
поземлени имоти №62.99-улица, 62.158-улица и 62.164- друга територия
заета от селско стопанство.
2. Определя начални тръжни цени на продаваните имоти, както
следва:
1.1 Поземлен имот № 62.164 /шест,две,точка,едно, шест, четири/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м,трайно предназначение на
територията: населени места, НТП: индивидуално застрояване, при
граници на имота: поземлени имоти № 62.215-индивидуално застрояване,
62.99-улица, 62.217- друга територия заета от селско стопанство и 62.158улица в размер на 1300,00 /хиляда и триста/ лева за целия имот.
1.2 Поземлен имот № 62.217 /шест,две,точка,две, едно, седем/ от
плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище
с.Свежен, одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен
управител на област с административен център Пловдив с площ на имота
316/ триста и шестнадесет/ кв.м,трайно предназначение на територията:
населени места, НТП: индивидуално застрояване, при граници на имота:
поземлени имоти №62.99-улица, 62.158-улица и 62.164- друга територия

заета от селско стопанство в размер на 550,00 /петстотин и петдесет/ лева
за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга:500,00 /петстотин/ лева за
всеки отделен имот.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имотите.
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 имотите от
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ. 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
№ 396
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.

Относно: Откриване на процедура за промяна начина на трайно
ползване /НТП/ на общинска земеделска земя в землището на с.Свежен
представляваща поземлен имот № 034039 от картата на възстановената
собственост /КВС/ на с.Свежен-публична общинска собственост.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№559/27.08.2018г., 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 закон
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 - публична общинска собственост представляващ: поземлен имот
№034039 /нула,три, четири, нула, три, девет/ от КВС на с.Свежен, НТП:
пасище, мера с площ 2,347 /два декара триста четиридесет и седем кв.м/
дка, местност „48 КРЪСТОПЪТЯ”, ІХ /девета/ категория, при граници и
съседи: ПИ 034038-изоставени тр. Насаждения-кметство с.Свежен, 034031нива на н-ци Костадин П Филипов, 035039-иглолистна гора-ДГФ и 034037нива-н-ци на Слав
Кисьов, актуван с акт за публична общинска
собственост №2968/15.03.2011 г. от НТП:пасище, мера в НТП: друга
територия заета от селско стопанство.
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“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 397
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 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.№560/27.08.2018г.,
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 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2018 год., раздел ІІ, буква „Г” с
общински недвижим имот, представляващ помещение с площ 17
/седемнадесет/ кв.м, намиращо се на ІІ етаж от западната страна на
коридора на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ХVІІІ
/осемнадесети/-1267 /хиляда двеста шестдесет и седем/ „Битов комбинат”,
кв.64 /шестдесет и четвърти/ от действащия план на гр.Брезово, одобрен
със заповед №06/20.03.1992 год, при граници на целия имот: УПИ ІІТърговски дейности/жилища, УПИ ХVІІ-627, УПИ ХІІІ-632 , ХІV-635 и
улица.

МОТИВИ: С предоставянето на помещението за управление на
Агенция по заетостта за устройване на офис на „Бюро по труда”
гр. Раковски ще се спомогне за по-доброто взаимодействие между

институциите, както и ще се улесни обслужването на гражданите от
Община Брезово. В тази връзка 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
№ 398
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.

Относно: Прeдоставяне за управление на помещение – частна
общинска собственост на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда”
гр.Раковски.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.
Радньо Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№560/27.08.2018г.,
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.11, ал.1 и чл.12, ал.3
от Закона за общинска собственост /ЗОС/, Общинският съвет гр. Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление за
срок от 5 /пет/ години общински недвижим имот, представляващ
помещение – частна общинска собственост с площ 17 /седемнадесет/ кв.м,
намиращо се на ІІ етаж от западната страна на коридора на двуетажна
масивна сграда, построена в УПИ ХVІІІ /осемнадесети/-1267 /хиляда
двеста шестдесет и седем/ „Битов комбинат”, кв.64 /шестдесет и четвърти/
от действащия план на гр.Брезово , одобрен със заповед №06/20.03.1992
год, при граници на целия имот: УПИ ІІ-Търговски дейности/жилища,
УПИ ХVІІ-627, УПИ ХІІІ-632 , ХІV-635 и улица на Агенция по заетостта,
ЕИК 121604974, седалище и адрес на управление гр.София,
обл.София/столица/, общ. Столична, р-н Оборище, бул. Дондуков” №3,
представлявана от Драгомир Николов-изпълнителен директор с цел
устройване на офис на дирекция „Бюро по труда” гр.Раковски.
2. Всички разходи за ремонт на помещението, както и разходите за
ел.енергия и вода да бъдат за сметка на Агенция по заетостта.

3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договор за управление.

МОТИВИ: В община Брезово е постъпило заявление от директора
на дирекция „Бюро по труда” гр.Раковски г-жа Добринка Донева с искане
да продължат да ползват помещението, в което в момента са настанени. С
цел доброто обслужване на гражданите и доброто взаимодействие между
двете институции, 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
№ 399
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Одобряване схема за разполагане на преместваемо
съоръжение върху част от общински недвижим имот - публична общинска
собственост в гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.
Радньо Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№561/27.08.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.1 и 2
от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.6, ал.1 и ал.5 от Наредба
за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на
територията на община Брезово, Общинският съвет гр.Брезово:
Утвърждава СХЕМА за поставяне на преместваемо съоръжение
хладилен фургон,
съгласно скица
№420/09.08.2018 год.,
с
предназначение - търговска дейност и вид на носещата конструкция –
собствена носеща конструкция с размери 3,80/2,20/2,20 метра в УПИ VІ
читалище, музей, стопански дейности, кв.44 от действащия план на
гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.2018 год. на кмета на Община
Брезово.
Забележка: Общинската съветничка – Нина Аврамова не участва в гласуването подаден самоотвод, поради конфликт на интереси.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 400
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата
на язовири, находящи се на територията на община Брезово, които не могат да бъдат
стопанисвани и управлявани от община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо Манолов Кмет на община Брезово с вх.№562/29.08.2018г., направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
I.
Общински съвет Брезово не приема проекта за решение по ДЗ
вх.№562/29.08.2018 г., а именно:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и §33 от заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите във връзка с §4в, ал. 5 от Закона за водите,
Общински съвет – Брезово дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на правото на
собственост на държавата на общинските язовири, находящи се на територията на
община Брезово, описани в Приложение №2, неразделна част от докладната записка.
2. Общински съвет – Брезово възлага на кмета на община Брезово да извърши
всички правни и фактически действия във връзка с изпълнението на горепосоченото
решение.
МОТИВИ: Общината не разполага с финансови средства за поддържане на
язовирите и водоемите в добро техническо и експлоатационно състояние. Освен това
разходите по поддържането на язовирите и водоемите са по-големи от
потенциалните приходи от наеми. Ето защо Общински съвет гр.Брезово намира
решението за целесъобразно.
Решението не се приема поради липса на мнозинство.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 4
- „ПРОТИВ“ – 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 401
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ,
във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР на с.Сърнегор за УПИ VІІ
311, кв.24 от действащия план на с.Сърнегор.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.
Радньо Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№563/30.08.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5
от ЗУТ и чл.56 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – Брезово
упълномощава кмета на Община Брезово да сключи със СТОЙКА
ПАНАГОНОВА от гр.Русе предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за
прехвърляне на правото на собственост върху площта, която се предава
към имота предмет на гореописания проект за изменение на ПУП, както
следва: 114 /сто и четиринадесет/ кв.м от улично пространство на улица с
о.т. 94-95-96 по плана на с.Сърнегор, които се предават към
преконфигурирания УПИ VІІ 311, кв.24 по плана на с.Сърнегор.
2. Приема приложената пазарна оценка, изготвена съгласно по чл.22,
ал.3 от ЗОС от лицензиран експерт, отговарящ на изискванията на Закона
за независимите оценители, както следва: За 114 кв.м от улица с о.т.94-9596 по плана на с.Сърнегор, които се предават към преконфигурирания нов
УПИ VІІ 311, кв.24 по плана на с.Сърнегор пазарната цена е в размер на
456.00 / четиристотин петдесет и шест/ лева.
3. Определя цена на продаваната част, описана в т.1 от настоящото
решение както следва: За 114 кв.м от улица с о.т.94-95-96 по плана на
с.Сърнегор, които се предават към преконфигурирания нов УПИ VІІ 311,
кв.24 по плана на с.Сърнегор цена в размер на 456,00 лева,

представляващи пазарната оценка, определена от лицензиран експерт
съгласно оценителен доклад от 29.08.2018 год.
4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателен договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобрение на изменение на
ПУП -ПР на с.Сърнегор –за УПИ VІІ 311 в кв.24 и част от улица с о.т. 9495-96 по плана на с.Сърнегор, след влизане в сила на решение на
Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост
на 114 кв.м, представляващи част от улично пространство с о.т. 94-95-96
по плана на с.Сърнегор, които се предават към преконфигурирания нов
УПИ VІІ 311 в кв.24 по плана на с.Сърнегор, отреден за жилищно
строителство.
5. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната
оценка, послужила за определяне на цените по т.2 от настоящото решение
е изтекъл, същата да се актуализира и ако цените на имотите са по-високи
от определените в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високите.
6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

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
№ 402
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина за
2019 г. от горски територии, собственост на община Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.
Радньо Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№564/30.08.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 7, ал.4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни ресурси, Общинският съвет гр. Брезово:
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина на община
Брезово за 2019 год. в горски територии общинска собственост, в
обеми както следва:
ст. маса

лежаща

едра

средна

дребна

дърва

м.куб.

маса, м.куб

м.куб.

м.куб.

м.куб.

м.куб.

405

557

1504

269

198

288

1306

ОБЩО
3318

2483

17

в т.ч. иглолистни
1345

808

0

341

в т. ч. широколистни
1973

1675

17

64

2. При изпълнение на плана приоритетно да се следи общия обем
лежаща маса.
3. Възлага на Кмета на Община Брезово да подпише Годишния план за
ползване на дървесина на Община Брезово за 2019 год.
4. Ползването на дървесина да се извърши съгласно чл. 5, ал. 1, т.1
/чрез продажба на стояща дървесина на корен/ от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни ресурси, а именно чрез
продажба на стояща дървесина на корен.

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
№ 403
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Даване съгласие за участие на Община Брезово в
учредяването на Организация за управление на Тракийски туристически
район.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.
Радньо Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№565/31.08.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл.17, ал.3 и чл.33, ал.3 от Закона за
туризма, във връзка с чл.60, ал.2 от АПК, Общинският съвет Брезово
реши:
1. Дава съгласие за участие на Община Брезово в учредяването на
Организация за управление на Тракийски туристически район
/ОУТТР/.
2. Упълномощава кмета на общината да представлява Община
Брезово пред учредителното събрание.
3. Кмета на общината може да преупълномощи друго длъжностно
лице с правата по т.2
4. Допуска предварително изпълнение на решението.

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
№ 404
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша внесената
док.записка с
вх.№571/10.09.2018г. от Енчо Колев – зам.кмет на община Брезово,
направено устно предложение от инж. Радньо Манолов - Кмет на община
Брезово, 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:
Руска Ангелова – жител на с.Пъдарско със сумата от 100,00 /сто/
лева;
Христина Николова - жител на с.Върбен със сумата от 100,00 /сто/
лева;
Донка Пенева - жител на с.Чоба 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.
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
№ 405
Взето с протокол № 43 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2018 г.
Относно: Почистване на земеделски имоти общинска собственост, с
цел задоволяване с дърва за огрев на местното население.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За кмет на община Брезово с вх.№572/11.09.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.32, ал.3 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество, чл.3 от Закона за опазване на земеделските
земи и чл.7, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за опазване на
земеделски земи, Общинският съвет – Брезово:
1. Дава съгласие за почистване на земеделски земи - общинска
собственост, попадащи извън горските територии, които не притежават
характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите и не фигурират в
Горскостопанския план на община Брезово, от дървета и храстовидна
растителност за местно население, съгласно списък – Приложение 1,
неразделна част от настоящото решение, по цена на корен, определена с
чл.58, ал.1, т.II.4. от Наредба № 2 За определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово,
Пловдивска област.
2. Разходите за почистването, събиране, кубиране, товарене, превоз и
разтоварване на дървата за огрев са за сметка на извършващите
почистването на земеделските земи .
3. Крайната цена до дома на клиента да не надвишава 65,00 лева за
пр.куб.м.

4. Определя максимално полагащо се количество дървесина на
семейство – до 4 пространствени куб.м.
5. Възлага на Кмета на община Брезово изпълнението на всички
действия за правилното и законосъобразно процедиране за изпълнение на
решението, при спазване на изискването на чл.44, ал.1, т.7 и т.18 от
ЗМСМА
Препис от Решението да се изпрати на Кмета на Общината за
сведение и изпълнение.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на земеделските земи собственост на
община Брезово, предвидени за почистване от дървесна и храстовидна
растителност за местно население – Приложение 1

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1

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

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

