ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 35
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост в община Брезово през 2015г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
предложения от общински съветници, станалите разисквания, и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с чл.66а от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет
гр.Брезово:
І. Приема Отчета за изпълнение на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община
Брезово през 2015 год.
ІІ. Препоръчва на кмета на община Брезово:
1.
В срок до 30.06.2016 год. да бъдат заведени изпълнителни дела
срещу нередовните наематели и арендатори за събиране на дължимите
суми.
2.
Своевременно да се прекратяват договорите за наем и аренда
на нередовните наематели и арендатори, с оглед на това да не се натрупват
задължения към общината.
3.
В срок до 10.02.2015 год. да бъдат изготвени списъци от ОбА в
които да бъдат описани нередовни наематели и арендатори, като
списъците бъдат публично оповестени, според законовите изисквания.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 36
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в община Брезово през 2016г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите 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 общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост в община Брезово през
2016г. с направените допълнения към нея.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 37
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
ОТНОСНО: Приемане бюджета и инвестиционната програма на община
Брезово през 2016г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380 / 29.12.2015г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности на Община Брезово, Общинският съвет след като изслуша
предложението на кмета на общината и станалите разисквания,

РЕШИ:
I. Приема бюджета на Община Брезово за 2016 година /съгласно Приложение
№1/, както следва:
1. ПРИХОДИ
4 935 813 лева
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
2 358 620 лева
1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности
2 230 096 лева
1.1.2. Преходен остатък от 2015 година /съгласно Приложение № 3/
128 524 лева
1.2. Приходи за местни дейности
2 577 193 лева
1.2.1. Данъчни приходи
300 200 лева
1.2.2. Неданъчни приходи
723 100 лева
1.2.3. Трансфери от ЦБ
872 700 лева
1.2.3.1. обща изравнителна субсидия
381 600 лева
1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
80 000 лева
1.2.3.3. целева субсидия за капиталови разходи
411 600 лева
1.2.4. Трансфери между бюджети (нето)
-7 947 лева
1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и
сметки за средства от ЕС (нето)
64 993 лева
1.2.6. Преходен остатък от 2015 година /съгласно Приложение № 3/ 624 047 лева

2. РАЗХОДИ
4 935 813 лева
/разпределени по видове дейности съгласно Приложение№ 2/
2.1. За делегирани от държавата дейности
2 358 620 лева
2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия
128 491 лева
2.2.1. общинска администрация
76 765 лева
2.2.2. целодневни детски градини
6 020 лева
2.2.3. образователни училища
35 706 лева
2.2.4. транспорт на ученици над 16 годишна възраст
10 000 лева
2.3. За местни дейности
2 448 702 лева
3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на минус (-) 752 571 лева.
4. Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 759 171 лева, съгласно
Приложение № 4.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 5 600 лева;
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за
други цели) – 6 000 лева;
5.3. Клубове на пенсионера – 5 000 лева;
5.4. Субсидии за:
5.4.1. читалища –106 200 лева за субсидирана от държавата дейност, съгласно
Приложение № 5;
15 000 лева от местни приходи за развитие на читалищната дейност;
5.4.2. спортни клубове – 50 000 лева;
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 6 000 лева.
7. На основание чл.8, ал.3 и 4 от ЗМДТ разликата между реалната издръжка и
таксата за деца в ЦДГ се поема от общинския бюджет.
8. На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА транспортните разходи на учащите се над
16 годишна възраст в ПГ „Златю Бояджиев” гр.Брезово и СОУ „Христо Смирненски”
гр.Брезово са за сметка на общинския бюджет за времето на учебните занятия.
9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски в размер на 70% за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно, съгласно Приложение № 6.
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 254 971 лева, съгласно Приложение № 7.
11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2016 - 2019 г., съгласно Приложение № 8.
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на 0 лева.
2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2016 година в размер на 0 лева.
3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2016 г. се определят
в размерите, съгласно Приложение № 9.

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2016 година в размер на 4 935 813 лева.
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2016 година в размер на 2 461 545 лева.
II. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва.
III. Възлага на кмета:
1. Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен.
2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
IV. Упълномощава кмета:
1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
3. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от
общинския бюджет:
3.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2016 година;
3.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;
3.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на ОбС.
4. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на бюджета за 2016г. да ползва временен заем от
извънбюджетните средства и фондове на общината.

V. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета,
конкретни мерки за изпълнението му.
VI. Приема за сведение Протокола/Протоколите от публичното обсъждане на
бюджета, съгласно Приложение № 10.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 38
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение актовете на ОбС приети за ІІ-то полугодие на
2015г.

Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема за сведение отчет за изпълнение актовете на ОбС за ІІ-то
полугодие на 2015г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 39
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна сграда върху
общински недвижим имот в с.Розовец.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите 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 Наредбата за реда за придобиване ,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от месец
януари 2016 год. на учреденото право на строеж върху урегулиран поземлен имот
/УПИ/ Х /десети/ жил.застрояване, кв.35 /тридесет и пети/ от действащия план на
с.Розовец , одобрен със заповед № 30/30.08.1990 год. на кмета на общината с площ
540 /петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници: УПИ ХІ-държ., УПИ ІІ-държ.,
улица и улица в размер на 738,00.00 /седемстотин тридесет и осем/ 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/ Х /десети/ жил.застрояване, кв.35 /тридесет и пети/ от действащия план на
с.Розовец , одобрен със заповед № 30/30.08.1990 год. на кмета на общината с площ
540 /петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници: УПИ ХІ-държ., УПИ ІІ-държ.,
улица и улица за изграждане на жилищна сграда.
2. Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в размер на
1010,00 /хиляда и десет/ лева за 100 кв.м РЗП на жилищната сграда.
3. Определя депозит за участие в търга 500,00 /петстотин/ лева.
5. 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.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „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
№ 40
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
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 VІІ-185 от квартал 23 от плана на
с.Върбен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите 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 №02/03.02.1995 год.по отношение на УПИ VІІ /седми/ 185 /сто
осемдесет и пет/, кв.23 /двадесет и трети/ от действащия подробен устройствен
план /ПУП/ на с.Върбен, общ.Брезово, обл.Пловдив, като община Брезово с договор
прехвърли собствеността върху 40 /четиридесет/кв.м, включени в УПИ VІІ 185, кв.23
на заявителя „НОРОФРА”ЕООД, седалище и адрес на управление с.Върбен,
представлявано от БРУНО ПИЕР ЛУИДЖИ.
2. Приема изготвената на 12.01.2016 год. от лицензиран оценител пазарна оценка
на правото на собственост върху 40 кв.м в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева без
ДДС.
3. Определя продажна цена на правото на собственост на описаните по-горе
40/850 ид.части от УПИ VІІ 185, кв.23 от плана на с.Върбен в размер на 122,00 /сто
двадесет и два/ лева, представляваща данъчната оценка на 40 кв.м, определена съгласно
удостоверение за данъчна оценка №6602014936/05.01.2016 г.
4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по
изпълнение на решението.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „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
№ 41
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
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 VІІІ-186 от квартал 23 от плана
на с.Върбен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите 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 №02/03.02.1995 год.по отношение на УПИ VІІІ /осми/ 186 /сто
осемдесет и шест/, кв.23 /двадесет и трети/ от действащия подробен устройствен
план /ПУП/ на с.Върбен, общ.Брезово, обл.Пловдив, като община Брезово с договор
прехвърли собствеността върху 10 /десет/кв.м, включени в УПИ VІІІ 188, кв.23 на
заявителя „НОРОФРА”ЕООД, седалище и адрес на управление с.Върбен,
представлявано от БРУНО ПИЕР ЛУИДЖИ.
2. Приема изготвената на 12.01.2016 год. от лицензиран оценител пазарна оценка
на правото на собственост върху 10 кв.м в размер на 30,00 /тридесет/ лева без ДДС.
3. Определя продажна цена на правото на собственост на описаните по-горе
10/760 ид.части от УПИ VІІІ 186, кв.23 от плана на с.Върбен в размер на 30,40
/тридесет лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща данъчната оценка на 10
кв.м, определена съгласно удостоверение за данъчна оценка №6602014937/05.01.2016 г.
4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по
изпълнение на решението.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „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
№ 42
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за построяване на трафопост върху
общински недвижим имот в с.Сърнегор.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите 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 Закон за
общинската собственост и чл. 71, ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна оценка от месец
януари 2016 год. на учреденото право на строеж върху урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІV /четвърти/ трафопост, кв.17 /седемнадесети/ от действащия план на
с.Сърнегор , одобрен със заповеди № 02/26.01.1990 год. и №769/09.10.2015 год. на
кмета на общината с площ 28 /двадесет и осем/ кв.м, при граници: улица,и от три
страни УПИ І Зеленина в размер на 47,00 /четиридесет и седем/ лева за 16 кв.м
разгъната застроена площ на обекта.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от
Закона за общинската собственост, чл.62, ал.6, т.4 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и чл.62, ал.2 от Закона за
енергетиката, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на строеж в полза
на „ЕВН ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”ЕАД, ЕИК 115552190, седалище и адрес на
управление гр.Пловдив, р-н Централен, ул.”Христо Г. Данов” №37 върху урегулиран
поземлен имот /УПИ/ІV /четвърти/ трафопост, кв.17 /седемнадесети/ от
действащия план на с.Сърнегор , одобрен със заповеди № 02/26.01.1990 год. и
№769/09.10.2015 год. на кмета на общината с площ 28 /двадесет и осем/ кв.м, при
граници: улица,и от три страни УПИ І Зеленина за изграждане на трафопост.
2. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 250,00 /двеста и
петдесет/ лева за 16 кв.м РЗП на обекта.
3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредяване право на строеж върху имота.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „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
№ 43
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект: Подробен устройствен план – Парцеларен план
/ПУП-ПП/ за водопровод и външно ел.захранване и Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот №030057 в землището
на гр.Брезово, община Брезово за промяна предназначението на имота за изграждане
на складове, сушилни, хладилници за съхранение на плодове и зеленчуци.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл. 129, ал.1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Брезово, одобрява Подробен устройствен план Парцеларен план /ПУП-ПП/ за водопровод и външно ел.захранване и
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/
на поземлен имот №030057 в землището на гр.Брезово, община Брезово за
промяна предназначението на имота за изграждане на складове, сушилни,
хладилници за съхранение на плодове и зеленчуци.
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
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 44
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.01.2016г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и решение № 37, т.5.2, взето с
протокол №5 от 28.01.2016г.на Общински съвет Брезово, Общинският
съвет дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
- Минчо Георгиев Минчев - жител на гр.Брезово със сумата от 150
/сто и петдесет/ лева;
- Колю Иванов Колев - жител на с.Върбен със сумата от 150 /сто и
петдесет/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж.Ст.Минчев/

