ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 408
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Информация за готовността на общината за работа при
зимни условия през сезон 2018/2019 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№590/17.10.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет приема
информацията за готовността на общината за работа при зимни условия
през сезон 2018/2019 г. за сведение.

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
№ 409
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Приемане на 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,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., изм. и доп. с реш. №372, п-л
№41/2018 г. на Общински съвет гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – Председател на ОбС Брезово с вх.№577/11.09.2018г.,
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:
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., изм. и доп. с реш. №372, п-л №41/2018 г. на
Общински съвет гр.Брезово, както следва:
§1. В Чл.18 се правят следните изменения:
1. Ал.5 се отменя.
§2. В Чл.22 се правят следните изменения:
1. Ал.5 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§3. 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.,изм. и доп. с реш. №372, п-л №41/2018 г. на Общински съвет гр.Брезово,
влиза в сила от датата на приемането и от Общинския съвет.
МОТИВИ: Във връзка с постъпил в Общински съвет Брезово
протест с вх. №554/26.07.2018 год. на Районна прокуратура Пловдив с цел
синхронизиране на Наредбата с нормативни актове от по-висока степен,
Общински съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 410
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за
поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество,
организацията и безопасността на движението на територията на община
Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№581/04.10.2018г., след направено
устно предложение от председателя на Общински съвет – Брезово,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.81, ал.1 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет гр.Брезово връща за допълнително обсъждане проекта
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на
обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезово в
Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба
и проекти.

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
№ 411
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 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.№582/11.10.2018г., 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:
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 9 /девет/ кв.м за поставяне на
метален павилион –сглобяема конструкция , който терен е част от УПИ VІ „Читалище,
музей”, кв.44 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992
год. на кмета на община Брезово, съгласно схема за поставяне на преместваемо
съоръжение, одобрена с решение № 399/13.09.2018 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 № 399/13.09.2018 г., на Общински съвет
гр.Брезово е одобрена схема за разполагане на преместваемо съоръжение-хладилен
фургон, 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.
Забележка: Общинската съветничка – Нина Аврамова не участва в гласуването подаден самоотвод, поради конфликт на интереси.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 412
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Предоставяне под наем на част от недвижим имот –
публична общинска собственост в гр.Брезово за разполагане на
преместваемо съоръжение.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№582/11.10.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.14, ал.7 от
Закона за общинскасобственост, чл.18, ал.1 и 6 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинскиятсъветгр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 5 /пет/
години, за поставяне на преместваемо съоръжение- хладилен фургон,
общински недвижим имот представляващ терен с площ 9 /девет/ кв.м,
който терен е част от УПИ VІ „Читалище, музей”, кв.44 от действащия
план на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на
община Брезово, съгласно схема за поставяне на преместваемо
съоръжение, одобрена с решение № 399/13.09.2018 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 целия имот в размер на 9,00
/девет/ лева без включен ДДС, месечен наем
4.Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
5. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по провеждане на търга.

МОТИВИ: Имайки предвид, че вече има одобрена схема за
разполагане на преместваемо съоръжение, с цел осигуряване на постоянни
източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на част от
общинските дейности, Общински съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.
Забележка: Общинската съветничка – Нина Аврамова не участва в гласуването подаден самоотвод, поради конфликт на интереси.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 413
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна
сграда върху общински недвижим имот в с.Зелениково.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№583/11.10.2018г., 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 септември 2018 год. на учреденото право на строеж върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/№ VІ /шести/ общ., кв.50 /петдесети/
от плана на с.Зелениково, незастроено дворно място с площ 1155
/хиляда сто петдесет и пет/ кв.м, при граници: улица, улица, УПИ VІІобщ. и V-466 в размер на 904,00 /деветстотин и четири/ 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:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на
строеж, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ № VІ /шести/ общ., кв.50 /петдесети/
от плана на с.Зелениково, незастроено дворно място с площ 1155
/хиляда сто петдесет и пет/ кв.м, при граници: улица, улица, УПИ VІІобщ. и V-466 за изграждане на жилищна сграда.

2. Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в
размер на 917,00/деветстотин и седемнадесет / 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
Мария Бахчаванова с вх. №94-00-2085/31.07.2018 год. с искане да и бъде
учредено право на строеж по общия ред за построяване на жилищна
сграда. Вземайки под внимание факта, че съгласно действащият план на
с.Зелениково 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 – 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
№ 414
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна
сграда върху общински недвижим имот в с.Зелениково.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№584/11.10.2018г., 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 септември 2018 год. на учреденото право на строеж върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/№ №VІІ /седми/ общ., кв.50
/петдесети/ от плана на с.Зелениково, незастроено дворно място с площ
820 /осемстотин и двадесет/ кв.м, при граници: УПИ VІ-466, улица,
УПИ VІІІ-466 и V-466 в размер на 653,00 /шестстотин петдесет и три/ 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:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на
строеж, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху
урегулиран поземлен имот /УПИ/ № №VІІ /седми/ общ., кв.50
/петдесети/ от плана на с.Зелениково, незастроено дворно място с площ
820 /осемстотин и двадесет/ кв.м, при граници: УПИ VІ-466, улица,
УПИ VІІІ-466 и V-466за изграждане на жилищна сграда.
2.Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в
размер на 870,00 /осемстотин и седемдесет / 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 настроежвърхуимота.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило заявление от
Хари Налбантов с вх. №94-00-2084/31.07.2018 год. 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.Зелениково 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 – 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
№ 415
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 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.№586/16.10.2018г., 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„ „Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да продаде”, с общински недвижим имот,
представляващ: 41/809 ид. части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/ 1067
/хиляда шестдесет и седем/, кв.86 /осемдесет и шести/ от действащия подробен
устройствен план /ПУП/ на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на
кмета на гр.Брезово с площ на целия урегулиран поземлен имот 809 /осемстотин/ кв.м,
при граници на целия имот: УПИ І-1066, улица и улица.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закон за общинска собственост,
постъпило заявление от Дончо Деневски от гр.Брезово за извършване на
разпоредителни действия с имот-общинска собственост, с цел осигуряване на
постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на част от
общинските дейности, както и осъществяване на своята жилищна политика и своите
социални функции за населението, Общински съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 416
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно
прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІІ-1067, квартал 86
от плана на гр.Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№586/16.10.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка §8, ал.2, т.1 и
ал.3 от Преходните разпоредби /ПР/ на Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, Общинският съвет Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за
регулация, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. по отношение на
урегулиранпоземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/ 1067 /хиляда шестдесет и
седем/, кв.86 /осемдесет и шести/ от действащия подробен устройствен
план /ПУП/ на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на
кмета на гр.Брезово с площ на целия урегулиран поземлен имот 809
/осемстотин/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ І-1066, улица и улица,
като община Брезово с договор прехвърли собственосттавърху 41
/четиридесет и един/ кв.м от улица с о.т. 310-о.т.309-о.т.307, включени в
УПИ ІІ-1067, кв.86 на заявителя ДОНЧО ДЕНЕВСКИ с постоянен адрес
гр.Брезово.
2. Приема и одобрява изготвената през месец септември 2018 год. от
лицензиран оценител пазарна оценка на правото на собственост върху 41
кв.м в размер на 205,00 /двеста и пет/ лева.
3. Определя продажна цена на правото на собственост на описаните
по-горе 41 кв.м включени в УПИ ІІ-1067, кв.86 от плана на гр.Брезово,
ул.”Димитър Благоев” №2 в размер на 205,00 /двеста и пет/ лева.
4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по изпълнение на решението.

МОТИВИ: Мотивите за вземане на решението са, че в общината има
постъпило заявление от собственика на УПИ ІІ-1067, кв.86 от действащия
план на гр.Брезово за доброволно прилагане на влязъл в сила план за
регулация за имота, която регулация е одобрена със заповед
№06/20.03.2018 год. на кмета на община Брезово. Описаните в решението
135 кв.м са собственост на общината.
Общински съвет гр.Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 417
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 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.№587/16.10.2018г., 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 В„ „Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да продаде”, с общински недвижим имот,
представляващ: 135/800 ид. части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ /трети/ 94
/деветдесет и четири/, кв.5 /пети/ от действащия подробен устройствен план /ПУП/ на
гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на гр.Брезово с площ на
целия парцел 800 /осемстотин/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ІІІ 93, край на
регулацията, УПИ ІV 95 и улица.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска собственост,
постъпило заявление от РАНГЕЛ БЕКИРОВ от с.Калояново за извършване на
разпоредителни действия с имот-общинска собственост, с цел осигуряване на
постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на част от
общинските дейности, както и осъществяване на своята жилищна политика и своите
социални функции за населението, Общинският съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 418
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно
прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІІI -94, квартал 5 от
плана на гр.Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№587/16.10.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка §8, ал.2, т.1 и
ал.3 от Преходни разпоредби /ПР/ на Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, Общинският съвет Брезово:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за
регулация, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. по отношение на
урегулиранпоземлен имот /УПИ/ ІІІ /трети/ 94 /деветдесет и четири/, кв.5
/пети/ от действащия подробен устройствен план /ПУП/ на гр.Брезово,
одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на гр.Брезово с площ на
целия парцел 800 /осемстотин/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ІІІ
93, край на регулацията, УПИ ІV 95 и улица, като община Брезово с
договор прехвърли собствеността върху 135 /сто тридесет и пет/кв.м от
улица с о.т. 16-о.т.17, включени в УПИ ІІІ-94, кв.5 на заявителя РАНГЕЛ
БЕКИРОВ с постоянен адрес с.Калояново.
2. Приема изготвената през месец септември 2018 год. от лицензиран
оценител пазарна оценка на правото на собственост върху 135 кв.м в
размер на 675.00 /шестстотин седемдесет и пет/ лева.
3. Определя продажна цена на правото на собственост на описаните
по-горе 135 кв.м включени в УПИ ІІІ-94, кв.5 от плана на гр.Брезово, без
административен адрес в размер на 675.00/шестстотин седемдесет и пет/
лева, представляваща пазарната оценка на 135 кв.м.

4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по изпълнение на решението.
МОТИВИ: Мотивите за вземане на решението са, че в общината има
постъпило заявление от собственика на УПИ ІІІ-94, кв.5 от действащия
план на гр.Брезово за доброволно прилагане на влязъл в сила план за
регулация за имота, която регулация е одобрена със заповед
№06/20.03.2018 год. на кмета на община Брезово. Описаните в решението
135 кв.м са собственост на общината.
Общински съвет гр.Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 419
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 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.№588/16.10.2018г., 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:
1.
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2018 год. , раздел ІІ, буква В„
„Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да продаде”, с
общински недвижим имот, представляващ: 253/956 ид. части от
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ 95 /деветдесет и пет/,
кв.5 /пети/ от действащия подробен устройствен план /ПУП/ на
гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на
гр.Брезово с площ на целия урегулиран поземлен имот 956 /деветстотин
петдесет и шест/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ІІІ 94, край на
регулацията, улица и улица.
2. 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: 17 /седемнадесет/ кв.м от
поземлен имот №95 /деветдесет и пет/, кв.5 /пети/ от действащия подробен
устройствен план /ПУП/ на
гр.Брезово, одобрен със заповед
№06/20.03.1992 год. на кмета на гр.Брезово, които са предвидени за
изграждане на улица с о.т. 16-18-19 като средствата за закупуване на
имота ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска
собственост, постъпило заявление от ВИДКА МАДЖЕВА от гр.Пловдив
за доброволно прилагане на регулацията на УПИ ІV-95, кв.5 от действащия
план на гр.Брезово, с цел осигуряване на постоянни източници на приходи
за общинския бюджет за финансиране на част от общинските дейности,
както и осъществяване на своята жилищна политика и своите социални
функции за населението, Общинският съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 420
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно
прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІV-95, квартал 5 от
плана на гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№588/16.10.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка §8, ал.2, т.1 и
ал.3 от Преходните разпоредби /ПР/ на Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, Общинският съвет Брезово:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за
регулация, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. по отношение на
урегулиранпоземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ 95 /деветдесет и пет/, кв.5
/пети/ от действащия подробен устройствен план /ПУП/ на гр.Брезово,
одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на гр.Брезово с площ на
целия урегулиран поземлен имот 956 /деветстотин петдесет и шест/
кв.м, при граници на целия имот: УПИ ІІІ 94, край на регулацията, улица и
улица, като община Брезово с договор прехвърли собственосттавърху 253
/двеста петдесет и три/кв.м от улица с о.т. 17-16, включени в УПИ ІV-95,
кв.5 на н-ци на ИВАН АТАНАСОВ, а н-ци на ИВАН АТАНАСОВ
прехвърлят в собственост на Община Брезово 17 /седемнадесет/ кв.м,
които съгласно действащия план на гр.Брезово са предвидени за
изграждане на улица с о.т. 16-18-19.
2. Определя цени на продаваните части, описани в т.1 от настоящото
решение както следва:
- За 253 кв.м от улица с о.т.17-16 по плана на гр.Брезово, които се
предават към УПИ ІV-95, кв.5 по плана на гр.Брезово цена в размер на
1265,00 /хиляда двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща пазарната
цена на имота, определена от независим експерт.
- За 17 кв.м от ПИ 95, кв.5 от плана на гр.Брезово, които се предават към
улица с о.т.16-18-19 по плана на гр.Брезово цена в размер на 85,00

/осемдесет и пет/ лева, представляваща пазарната цена на имота,
определена от независим експерт.
3. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия по изпълнение на решението.

МОТИВИ: Мотивите за вземане на решението са, че в общината има
постъпило заявление от собственика на УПИ ІV-95, кв.5 от действащия
план на гр.Брезово за доброволно прилагане на влязъл в сила план за
регулация за имота, която регулация е одобрена със заповед
№06/20.03.2018 год. на кмета на община Брезово. Описаните в решението
253 кв.м са собственост на общината, а 17 кв.м от имота на заявителя ще се
използват за изграждане на обект публична общинска собственост- улица.
В тази връзка Общинският съвет гр.Брезово намира решението за
целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 421
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Изменение на решение на Общински съвет – Брезово, взето с
протокол №37 от 29.03.2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – Председател на ОбС Брезово с вх.№589/16.10.2018г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово
отменя буква „з“от т.2 на свое решение №332, взето с протокол №37 от
29.03.2018 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 2
- „ПРОТИВ“ – 6
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5
Решението не се приема поради липса на мнозинство .

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 422
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на електропровод от ТП-2 в
кв.18 по регулационния план /РП/ на с.Стрелци, община Брезово до имот №081018 по
картата на възстановената собственост /КВС/ на с.Стрелци.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№591/17.10.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал. 7;
чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2 от ЗУТ и Решение № 1, взето с Протокол
№ 22/17.10.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
Устройствен План- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе на електропровод
от от ТП- 2 в кв. 18 по регулационния план /РП/ на с.Стрелци, община
Брезово до имот №081018 по картата на възстановената собственост /КВС/
на с.Стрелци.
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПП по т.1 съгласно
скицата - предложение.
МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект за
реконструкция на водопроводната мрежа на с.Стрелци и подобряване качеството на
питейната вода на селото, Общинският съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
- „ЗА“ – 13
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 423
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на
електропровод от ТП-2 в кв.18 по регулационния план /РП/ на с.Стрелци,
община Брезово до имот №081018 по картата на възстановената
собственост /КВС/ на с.Стрелци.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№591/17.10.2018г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.5, ал.1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и
предвид изложеното в докладната записка, Общинскиятсъвет гр.Брезово:
1. Дава предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за
определяне на площадки или трасета върху общински поземлен фонд за
изграждане на подземни обекти на техническата инфраструктура
представляващи трасе на електропровод за захранване на поземлен имот №
081018 от КВС на с.Стрелци.
2. Съгласието по т.1 от настоящото решение се отнася за имоти
публична общинска собственост, които попадат в обхвата на изграждания
обект, а именно:
 № 000375 / нула, нула, нула, три, седем, пет/ от КВС на
с.Стрелци, НТП: път ІV клас с площ на целия имот 25,831 дка, при
граници и съседи: поземлени имоти №094007-нива-Стефана Вълева,
094006-нива-Мустафа Ибрам, 094005-нива-„СТРЕЛА-2007”ООД, 094004нива-Христо Димитров и други.
 № 081021 от КВС на с.Стрелци, НТП:полски път с площ на
целия имот 0,191 дка, местност „Горен данлък”, без категория, при
граници и съседи: поземлени имоти №081019-овощна градина-

„МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ”ЕООД, 081020-извор-каптиран-ОПФ-Стрелцинеобр.земя, 081018-овощна градина-„СТРЕЛА-2007”ООД –по скица, а по
документ за собственост Община Брезово и 000375-път ІV клас-ОПФСтрелци-необр.земя.
3. Определя срок на валидност на решението - една година от датата
на влизане в сила на настоящото решение.
4. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по
изпълнение на решението.
МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект за
реконструкция на водопроводната мрежа на с.Стрелци и подобряване
качеството на питейната вода на селото, Общинският съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 424
Взето с протокол № 45 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2018 г.
Относно: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов - Кмет на община Брезово с вх.№596/22.10.2018г., 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 №34/25.01.2018г.на Общински съвет – Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнато лицето:
1. Петър Георгиев Прасков, ЕГН ********** със сумата от 250 /двеста
и петдесет/ лева.
Мотиви: Решението се приема на 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 взе предвид влошеното
здравословно състояние на лицето.

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/

