ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 468
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Информация за работата на Общинска администрация
Брезово през 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№37 от 20.02.2019г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.44, ал.5, вр. с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово приема за сведение Информация за работата
на общинска администрация Брезово през 2018 г.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 44, ал.5, във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и отчита работата на отделни структурни звена на
общинска администрация Брезово през 2018 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 469
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през
2018 год.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№38 от 20.02.2019г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.66а от Закона за
общинска собственост /ЗОС/ и чл.4, ал.3 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 470
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на ОКБППМН – гр.Брезово
за 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка вх.№
от 20.02.2019г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Брезово
приема за сведение Отчет за дейността на ОКБППМН – гр.Брезово за
2018г.
Мотиви: Във връзка с изпълнението на чл.7, ал.2 от ЗБППМН местните комисии
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отчитат
дейността си през изминалата година пред кмета и Общинския съвет.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 471
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Мониторингов общински доклад за дейностите
през 2018 г. по изпълнение на План за действие /2018-2020 г./, изготвен във
връзка с Областната стратегия за интегриране на български граждани от
ромски произход.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№27 от 08.02.2019г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет –
гр.Брезово приема Мониторингов общински доклад за дейностите през
2018 г. по изпълнение на План за действие /2018-2020 г./, изготвен във
връзка с Областната стратегия за интегриране на български граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация.
Мотиви: Изготвяне на Мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за интегриране на розите /2012-2020 г./
и съгл. Чл.13 от Правилника за устройството и дейността на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към област Пловдив.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 472
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за общинския жилищен фонд, Приета с решение №275, взето с
протокол №18 от 08.09.2005 г., изм. и доп. и решение №542 на Общински
съвет Брезово, взето с протокол №39/31.07.2014 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Аргир Вълчев – Председател на Общински съвет Брезово с док.записка
вх.№30 от 12.02.2019г., станалите разисквания и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК,
чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет
гр.Брезово Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
общинския жилищен фонд, приета с решение №275, взето с протокол №18
от 08.09.2005 г., изм. и доп. с решение №542 на Общински съвет Брезово,
взето с протокол №39/31.07.2014 г., както следва:
§ 1. В Чл.3, ал.1 придобива следната редакция:
Ал.1 „В жилищата по чл.2, ал.1, т.1 се настаняват нуждаещи се от
жилище граждани, чиято жилищна нужда се установява при условията и
реда, определени в Глава трета от настоящата наредба”.
§ 2. В чл.5, ал.1 придобива следната редакция:
Ал.1 „Заповедите за настаняване се издават на името на член от
семейството и се отнася за всички членове на семейството”.
§ 3. Чл.9, ал.3 се отменя.
§ 4. В чл.27, ал.1, т.1 се правят следните изменения:
Точка 1 се изменя така:
т.1 „Неплащане на наемната цена или на консумативните
разноски за повече от три месеца”.
§ 5. В чл.28 думите „български гражданин” се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Тази наредба влиза в сила от датата на приемането й от
Общински съвет.
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово,
проведено на …………., протокол № ….., т. ….. от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

МОТИВИ: Във връзка с писмо изх.№ 11275/2018 г. от 07.12.2018 г.
на Окръжна прокуратура – Пловдив, с цел синхронизиране на Наредбата с
нормативни актове от по-висока степен, Общинският съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 473
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение с
вх.№24 от 07.02.2019г. от
общинския съветник Кръстю Бациев, и
предложение от общинската съветничка Дияна Банова, станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №458, т.5.2., взето с
протокол №51/31.01.2019г.на Общински съвет – Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнато лицето:
1. Матьо Петков Пипев от с.Зелениково със сумата от 250 /двеста и
петдесет/ лева.
Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, решение №
458, т. 5.2., взето с протокол № 51 от 31.01.2019 г. на ОбС, и след като Общинският
съвет гр. Брезово взе предвид тежкото здравословно състояние на лицето от
приложените документи.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 474
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно
предложение по процедура BG05MOP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№29 от 08.02.2019г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет
Брезово дава съгласие община Брезово да подаде проектно предложение
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05MOP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 475
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ за
новородено или осиновено до второ дете през бюджетната 2019 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№32 от 13.02.2019г., направените предложения от Аргир Вълчев –
председател на ОбС-Брезово, общинската съветничка Дияна Банова,
станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и решение №458, т.5.2, взето с протокол №51 от
31.01.2019 г. на Общински съвет - Брезово, Общинският съвет гр.Брезово
определя:
1. За бюджетната 2019 г. размер на еднократна финансова помощ за
новородено или осиновено до второ дете включително: 300 (триста) лева.
2. Условия за отпускане на помощта:
а) Детето да е първо или второ за родителя и да е родено или
осиновено след 31.12.2018г. и преди 01.01.2020г. При раждане или
осиновяване на близнаци, единият от които е първо или второ дете за
майката еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете
близнак;
б) Да има посочени двама родители в акта за раждане;
в) Детето да не е оставено за отглеждане от родителите или
осиновителят/ите в специализирана институция детето и да не са им
отнети родителските права;
г) Осиновеното дете да бъде до 10 годишна възраст, към датата на

осиновяване;
д) Новороденото или осиновеното дете, да е с постоянен адрес на
територията на община Брезово, към датата на подаване на заявлението.
e) Към дата на раждане или осиновяване на детето поне единият
родител да е с постоянен адрес на територията на община Брезово не помалко от 6 /шест/ месеца. Другият родител да има регистрация по настоящ
адрес към датата на подаване на заявлението.
ж) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат
навършени 18 години, към датата на раждането или осиновяването;
з) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат
завършено не по-ниско от основно образование към датата на подаване на
заявлението;
и) Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да
нямат просрочени задължения към община Брезово в момента на подаване
на заявлението;
3. Правото на ползване на помощта може да бъде осъществено до 12
месеца от датата на раждането или осиновяването.
4. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
приетото решение.
Мотиви: Решението се приема на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и решение №458, т.5.2, взето с протокол №51 от 31.01.2019 г. на
Общински съвет-Брезово, с цел оказване на финансова помощ на
родители на новородено или осиновено до второ дете включително с
постоянен адрес на територията на община Брезово
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 476
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№35 от 15.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №458, т.5.2., взето с
протокол №51/31.01.2019г.на Общински съвет – Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
1. Мария Александрова Илиева - жител на с.Пъдарско със сумата от 150
/сто и петдесет/ лева.
2. Йорданка Асенова Нейкова - жител на с.Тюркмен със сумата от 150
/сто и петдесет/ лева.
Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, решение №
458, т. 5.2., взето с протокол № 51 от 31.01.2019 г. на ОбС, и след като Общинският
съвет гр. Брезово разгледа и взе предвид социалния статус и здравословно състояние
на лицата от приложените документи.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 477
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета
на общината и кметовете на кметства в община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№39 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.5, ал.16 от ПМС №67 от 2010 г.,
Общински съвет – Брезово определя конкретните размери на индивидуалните основни
месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Брезово,
считано от 01.01.2019 г., както следва:
1. Кмет на община
Стоян Генчев Минчев
1550 лева
2. Кмет на кметство Борец
Иван Димитров Караджов
855 лева
3. Кмет на кметство Върбен
Йордан Живков Христев
755 лева
4. Кмет на кметство Дрангово
Петър Георгиев Прасков
805 лева
5. Кмет на кметство Зелениково Желязко Маринов Драганин
805 лева
6. Кмет на кметство Златосел
Невена Василева Хаджиева
755 лева
7. Кмет на кметство Отец Кирилово Калинка Иванова Кохчиева
805 лева
8. Кмет на кметство Пъдарско
Мария Петкова Вълева
855 лева
9. Кмет на кметство Розовец
Иванка Цанева Апостолова
805 лева
10. Кмет на кметство Свежен
Христо Николов Енков
755 лева
11. Кмет на кметство Стрелци
Марин Колев Маринов
805 лева
12. Кмет на кметство Сърнегор Неделчо Евтимов Неделчев
755 лева
13. Кмет на кметство Тюркмен
Жеко Стоев Калчев
805 лева
14. Кмет на кметство Чоба
Стоян Димитров Рангелов
855 лева

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 478
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
Допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Брезово през
2019 г.
ОТНОСНО:

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№41 от 20.02.2019, 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 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 2019 год., раздел V, буква Б,
точка 3 „Земеделски земи, които Община Брезово има намерение да
предостави под наем или аренда”, с общински недвижими имоти описани в
Приложение №1 - списък общо ползване и Приложение №2 – списък
индивидуално ползване, неразделна част от настоящото решение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 479
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
Определяне на пасища, мери и ливади - общинска
собственост на територията на община Брезово за общо и индивидуално
ползване за стопанската 2019/2020 година.
ОТНОСНО:

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№41 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37„и” от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ЗСПЗЗ/ и чл.98,
ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Определя пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално
ползване, чрез предоставянето им под наем или аренда за стопанската
2019/2020 г., на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на Българска агенция по безопасност на храните
/БАБХ/, по землища както следва:
1. Списък с имоти за общо ползване, съгласно Приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение.
2. Списък с имоти за индивидуално ползване, съгласно Приложение
№ 2, неразделна част от настоящото решение.

МОТИВИ: Съгласно чл. 37„и” от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи ЗСПЗЗ/ и чл.98, ал.4 от Правилник за
прилагане на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
/ППЗСПЗЗ/ Общинския съвет трябва да определи списъци с общински
имоти, предназначени за паша за общо и индивидуално ползване. С оглед
подпомагане животновъдите при отглеждане на техните пасищни животни,
Общински съвет гр.Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 480
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Дарение на имот - частна общинска собственост,
представляващ имот №034039 от КВС на с.Свежен.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№42 от 20.02.2019, станалите 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.4 и чл.35, ал.5
от Закона за общинска собственост /ЗОС/, Общинският съвет гр.Брезово
РЕШИ:
Дарява на Църковно настоятелство при църква „СВ.СВ. ПЕТЪР И
ПАВЕЛ”, ЕИК 176321045, седалище и адрес на управление с.Свежен,
общ.Брезово, обл.Пловдив, самостоятелно юридическо лице - местно
поделение на Българската православна църква - Българска патриаршия и
на Пловдивска митрополия, в чиято епархия е включено, представлявано
от ПЕТЪР ПЕТРОВ - енорийски свещеник и председател на църковното
настоятелство следният недвижим имот - частна общинска собственост:
поземлен имот № 034039 /нула, три, четири, нула, три, девет/ от КВС на
с.Свежен, НТП: друга селскостопанска територия 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, 034031-нива на н-ци Костадин
Филипов, 035039-иглолистна гора-МЗХ-ДЛ и 034037-нива-н-ци на Слав
Кисьов, ведно с всички подобрения в имота.

МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №92-0046/11.07.2018 год. от Петър Петров - председател на църковното
настоятелство при църква „СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ”, ЕИК 176321045 с

искане да им бъде дарен имота, в който е построен храма „РОЖДЕСТВО
БОГОРОДИЧНО”.
Общински съвет след като разгледа представените документи счита,
че с оглед на възстановяване и на останалите постройки, съществували
преди много години, е целесъобразно имота да бъде дарен на църковното
настоятелство, което ще стопанисва имота.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 481
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот-частна
общинска собственост УПИ І жил. застрояване, кв.34 от действащия план
на с.Розовец.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№43 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от 01.02.2019 год.
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/ жил. застрояване, кв.34
/тридесет и четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед
№30/30.08.1990 с площ 1191 /хиляда сто деветдесет и един/ кв.м, при
граници:край на регулация, УПИ ІV държ., УПИ ІІІ държ. и улица в
размер на 3573,00 /три хиляди петстотин седемдесет и три/ лева за целия
имот.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинска собственост /ЗОС/ и чл.71, ал.2 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Определя цена на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/ жил. застрояване, кв.34
/тридесет и четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед
№30/30.08.1990 с площ 1191 /хиляда сто деветдесет и един/ кв.м, при
граници:край на регулация, УПИ ІV държ., УПИ ІІІ държ. и улица в

размер на 3573,00 /три хиляди петстотин седемдесет и три/ лева за целия
имот.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1
и 3 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Дава съгласие
урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/ жил. застрояване, кв.34
/тридесет и четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед
№30/30.08.1990 с площ 1191 /хиляда сто деветдесет и един/ кв.м, при
граници:край на регулация, УПИ ІV държ., УПИ ІІІ държ. и улица да
бъде ПРОДАДЕН на ПЛАМЕН СТРЕХИН, при цена на имота в размер
на 3573,00 /три хиляди петстотин седемдесет и три/ лева за целия имот.

МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №94-0046/04.01.2019 год. от Пламен Стрехин за закупуване на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ І /първи/ жил. застрояване, кв.34 /тридесет и
четвърти/ от плана на с.Розовец. Общински съвет след като прегледа
представените документи счита, че имота може да бъде продаден по реда
на чл.35, ал.3 от ЗОС.
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 – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 482
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - частна
общинска собственост УПИ IV държ., кв.34 от действащия план на
с.Розовец.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№44 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от 01.02.2019 год.
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ държ., кв.34 /тридесет
и четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 с
площ 686 /шестстотин осемдесет и шест/ кв.м, при граници:край на
регулация, УПИ V държ., УПИ ІІІ държ. и УПИ І жил.застрояванев
размер на 2060,00 /две хиляди и шестдесет/ лева за целия имот.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинска собственост /ЗОС/ и чл.71, ал.2 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Определя цена на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ държ., кв.34 /тридесет и
четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 с
площ 686 /шестстотин осемдесет и шест/ кв.м, при граници:край на
регулация, УПИ V държ., УПИ ІІІ държ. и УПИ І жил.застрояване в
размер на 2060,00 /две хиляди и шестдесет/ лева за целия имот.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1
и 3 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

/НРПУРОИ/ Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Дава съгласие
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ държ., кв.34 /тридесет и
четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 с
площ 686 /шестстотин осемдесет и шест/ кв.м, при граници:край на
регулация, УПИ V държ., УПИ ІІІ държ. и УПИ І жил.застрояване да
бъде ПРОДАДЕН на ДРАГОМИР СТРЕХИН, при цена на имота в размер
на 2060,00 /две хиляди и шестдесет/ лева за целия имот.

МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №94-0044/04.01.2019 год. от Драгомир Стрехин за закупуване на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ държ., кв.34 /тридесет и четвърти/
от плана на с.Розовец. Общински съвет след като прегледа представените
документи счита, че имота може да бъде продаден по реда на чл.35, ал.3 от
ЗОС.
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 – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 483
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - частна
общинска собственост УПИ V държ., кв.34 от действащия план на
с.Розовец.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№45 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от 01.02.2019 год.
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пети/ държ., кв.34 /тридесет и
четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 с
площ 614 /шестстотин и четиринадесет/ кв.м, при граници:край на
регулация, УПИ VІ държ., улица и УПИ ІV държ. в размер на 1842,00
/хиляда осемстотин четиридесет и два/ лева за целия имот.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинска собственост /ЗОС/ и чл.71, ал.2 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Определя цена на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пети/ държ., кв.34 /тридесет и
четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 с
площ 614 /шестстотин и четиринадесет/ кв.м, при граници:край на
регулация, УПИ VІ държ., улица и УПИ ІV държ. в размер на 1842,00
/хиляда осемстотин четиридесет и два/ лева за целия имот.

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1
и 3 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Дава съгласие
урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пети/ държ., кв.34 /тридесет и
четвърти/ от плана на с.Розовец, одобрен със заповед №30/30.08.1990 с
площ 614 /шестстотин и четиринадесет/ кв.м, при граници:край на
регулация, УПИ VІ държ., улица и УПИ ІV държ. да бъде ПРОДАДЕН на
ПЛАМЕН СТРЕХИН, при цена на имота в размер на 1842,00 /хиляда
осемстотин четиридесет и два/ лева за целия имот.

МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №94-0045/04.01.2019 год. от Пламен Стрехин за закупуване на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ V /пети/ държ., кв.34 /тридесет и четвърти/ от
плана на с.Розовец. Общински съвет след като прегледа представените
документи счита, че имота може да бъде продаден по реда на чл.35, ал.3 от
ЗОС.
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 – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 484
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Прeкратяване на съсобственост в гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№46 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2
от Закона за общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като
собсвеник на 775/1255 ид.части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V
/пети/ 1161 /хиляда сто шестдесет и първи/, кв.104 /сто и четвърти/ от
действащия кадастрален и регулационен план на гр.Брезово, одобрен със
заповед №06/20.03.1992 год.на кмета на община Брезово с площ на целия
имот 1255 /хиляда двеста петдесет и пет/ кв.м, при граници на целия имот:
край на регулация, край на регулация, улица и УПИ ІV 1160 и ИВАН
ИВАНОВ от с.Чоба,общ.Брезово, ул.”Спартак” №13 като собственик на
480/1255 ид.части от описания по-горе поземлен имот и всички
подобрения в имота, като идеалната част на общината от 775/1255 ид.части
се прехвърли в собственост на ИВАН ИВАНОВ, чрез покупко-продажба за
цена от 3100,00 /три хиляди и сто/ лева, представляваща пазарната оценка
на имота.

МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №94-003108/02.11.2018 год. от Иван Иванов за закупуване на 775/1255 ид. части
от имота. 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 – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 485
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж
върху общински
урегулиран поземлен имот / УПИ/ ІV /четвърти/-480 /четиристотин и
осемдесет/ соц.жилище, кв.44 /четиридесет и четвърти/ от действащия
план на с.Борец в полза на лица с установени жилищни нужди.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№47 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4
и чл.49а, ал.1 от ЗОС и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и
чл.62 ал.6 т.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет
гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема изготвената от лицензиран експерт на 11.02.2019 год.
пазарна оценка на учреденото право на строеж в размер на 574,00
/петстотин седемдесет и четири/ лева за 100 /сто/ кв.м разгъната застроена
площ на жилищна сграда.
2. Дава съгласие да бъде учредено възмездно безсрочно право на
строеж за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроително-регулационен план на с.Борец върху УПИ урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ 480 /четиристотин и осемдесет/ соц.
жилище, кв.44 /четиридесет и четвърти/ от плана на с.Борец, одобрен
със заповед №05/26.01.1990 год. с площ на целия имот 333 /триста
тридесет и три/ кв.м , при граници: задънена улица, УПИ ІV-480
соц.жилище, УПИ ІІ „Зеленина”, УПИ VІ-480 соц. жилище, УПИ VІІ-480
соц. жилище и улица на ГИНКА ИЛИЕВА, постоянен адрес с.Борец,
общ.Брезово.

3. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 218,00
/двеста и осемнадесет/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на
сградата.

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания са спазени и
кандидатът отговаря на определените условия, включително има
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане
и вземане на решение за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж
върху недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващо
правото на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общинският съвет
Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 486
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин с над 10
пчелни семейства в землището на с.Върбен.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№48 от 20.02.2019, станалите 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.39, ал.3 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, чл.66, т.6 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.11,
ал.1 и 2 от Закона за пчеларството, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за
срок от 10 /десет/ години, с цел устройване на постоянен пчелин с над
десет пчелни семейства на ВАЛЕНТИН ИВАНОВ, постоянен адрес
гр.Карлово върху общински недвижим имот представляващ: поземлен
имот №014137 /нула, едно, четири, едно, три, седем/ от КВС на с.Върбен,
НТП:нива с площ 2,668 /два декара шестстотин шестдесет и осем кв.м/
дка, местност „КОСТОВА МЕРА”, ІХ /девета/ категория, при граници и
съседи:имоти №014119-нива- „БИОФАРМ АГРО”ООД, 014081-залесена
нива-ОПФ, 014118-полски път- ОПФ-Върбен-неземеделска земя, 014117нива- „АГРАР И ТРЕНД БГ” ООД, 014120-индустриална култура- Атанас
Атанасов и 014138-нива-ОПФ
2. Определя цена на учреденото право на ползване за целия имот, за
срок от 10 /десет/ години в размер на 570,00 /петстотин и седемдесет/ лева,
която цена да бъде внесена на 3 /три/ равни вноски всяка от които от по
190,00 /сто и деветдесет/ лева в следните срокове:

І-ва вноска - при преди подписване на договора;
ІІ-ра вноска - до 31.07.2019 год.;
ІІІ-та вноска - до 30.11.2019 год.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило заявление от
Валентин Иванов с искане да му бъде учредено право на ползване за
устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства. С цел
осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за
финансиране на част от общинските дейности, общинският съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 487
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване чрез покупкопродажба на част от недвижим имот в с.Свежен.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№49 от 20.02.2019, станалите 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 РЕШИ:
1. Дава съгласие да се придобие възмездно, чрез покупко-продажба,
като Община Брезово закупи следния имот: реално определени части от
триетажна масивна сграда с изба, представляващи:
1.1 Самостоятелно обособена реална част от трети етаж на сградата,
разположена в северозападната част на етажа, състояща се от две
помещения със застроена площ от 51,29 /петдесет и едно цяло и двадесет
и девет/ кв.м и полезна площ 43,05 кв.м, разпределени както следва:
- репартитор със ЗП от 21,44 кв.м, полезна площ от 17,67 кв.м, при
граници: югозапад-АТЦ; югоизток-БП;североизток-двор; северозападдвор; от долу –читалище;
- АТЦ със ЗП 29,85 кв.м, полезна площ от 25,38 кв.м, при граници:
северозапад-двор; североизток-репартитор; югозапад-двор; югоизтоккоридор; от долу-читалище, ВЕДНО с 48/69 идеални части от общите с
„БП”- салон за граждани и стълбище.
1.2. Самостоятелно обособена реална част от избата, разположена
срещу стълбището, представляваща акумулаторно помещение със
застроена площ 9,78 /девет цяло и седемдесет и осем/ кв.м и полезна площ
7,72 кв.м, при граници: северозапад-мазе на кметство; североизток- мазе на
кметство; югоизток- калкан;, югозапад- коридор, ВЕДНО с 58/750
/петдесет и осем от седемстотин и петдесет/ идеални части от общите

части на сградата и правото на строеж върху гореописания имот
собственост на „Българска телекомуникационна компания”АД, ЕИК
831642181, седалище и адрес на управление гр.София, р-н Младост, бул.
„Цариградско шосе” №115И, Хермес парс София, представлявано от
Атанас Добрев в качеството му на представител на дружеството, на цена в
размер на 7700,00 /седем хиляди и седемстотин/ лева.
2. Данъците и таксите по сделката да бъдат поделени по равно между
КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА.
3. На основание чл.48, ал.1, т.1, буква «а» от Закона за местните
данъци и такси /ЗМДТ/ Община Брезово е освободена от данък при
придобиване на имущество.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1
т.8 от Закон 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.
№ 26-00-16/ 09.01.2019 год. от „Българска телекомуникационна
компания”АД гр.София, както и представените документи, Общински
съвет намира решението за възмездно придобиване на описания по-горе
имот за ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 488
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Брезово през
2019 г.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№50 от 20.02.2019, 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 общинска собственост /ЗОС/ 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 2019 год. , раздел V, буква Д
„ Имоти, върху които Община Брезово може да учреди право на строеж”, с
общински недвижим имот представляващ: урегулиран поземлен имот
/УПИ/ І /първи/ Магазин, кв.24 /двадесет и четвърти/ от действащия
кадастрален и регулационен план на с.Отец Кирилово, одобрен със заповед
№18/ 27.06.1991 год. на кмета на общината с площ на целия имот 360
/триста и шестдесет/ кв.м, при граници: улица, улица, УПИ ІІ 139 и ХVІ 141.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило искане с
вх.№94-00-291/ 28.01.2019 год. от ГЕРГАНА ДЗАНЕВА с искане да и бъде
учредено право на строеж върху общинския имот за изграждане на
търговски обект.
В тази връзка, вземайки предвид факта, че имота не е необходим на
Общината, отреден е за търговски дейности съгласно кадастрален и
регулационен план на с.Отец Кирилово, към момента не е застроен, както

и 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.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 489
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Учредяване безсрочно възмездно право на строеж върху
общински недвижим имот в с.Отец Кирилово.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№50 от 20.02.2019, 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 /ЗОС/ 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 на 11.02.2019 год. на учреденото право на строеж върху урегулиран
поземлен имот /УПИ/ І /първи/ Магазин, кв.24 /двадесет и четвърти/ от
действащия кадастрален и регулационен план на с.Отец Кирилово,
одобрен със заповед №18/ 27.06.1991 год. на кмета на общината с площ на
целия имот 360 /триста и шестдесет/ кв.м, при граници: улица, улица, УПИ
ІІ 139 и ХVІ 141 в размер на 1850,00 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева за
100 кв.м разгъната застроена площ /РЗП/ на обекта.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/ и чл.62, ал.1 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на
строеж, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот /УПИ/ І /първи/ Магазин, кв.24 /двадесет и четвърти/ от
действащия кадастрален и регулационен план на с.Отец Кирилово,
одобрен със заповед №18/ 27.06.1991 год. на кмета на общината с площ на

целия имот 360 /триста и шестдесет/ кв.м, при граници: улица, улица, УПИ
ІІ 139 и ХVІ 141 за изграждане на търговски обект.
2. Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в
размер на 1850,00 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева за 100 кв.м РЗП на
обекта.
3. Определя депозит за участие в търга 1000,00 /хиляда/ лева.

МОТИВИ: В община Брезово e постъпило заявление с вх. №94-00291/ 28.01.2019 год. от Гергана Дзанева за учредяване право на строеж
урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /пълви_ Магазин, кв.24 /двадесет и
четвърти/ от КРП на с.Отец Кирилово с площ на имота 360 /триста и
шестдесет/ кв.м. Общинският съвет след като разгледа представените
документи счита, че върху имота може да бъде учредено право на строеж
по реда на чл.37, ал.1 от ЗОС.
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.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 490
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка
19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. във връзка със Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 – 138
от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и
Министерство на земеделието, храните и горите и Заповед №РД09 – 151/08.02.2019 г.
на Заместник – министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020
г. д-р Лозана Василева за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4. „Текущи
разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ за календарната 2019 г.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№40 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от
Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19
"Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 – 138 от
21.10.2016, Заявление №19–19–2–01–41/01.10.2018 г. за одобрение на дейности и
разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие" за календарната 2019 г. и Заповед №РД09–151/
08.02.2019 г. на зам. - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на
дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за водено от общностите местно развитие" за календарната 2019 г., Общинският съвет
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Брезово да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 115 224,72 лв. (сто и петнадесет хиляди двеста двадесет и четири лева и

седемдесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения от Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ размер на авансово плащане за календарната 2019 г. по
Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
ПРСР 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за
Водено от Общностите местно развитие №РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., сключено
между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и Министерство на земеделието,
храните и горите и Заповед № РД09 – 151/08.02.2019 г. на Заместник – министър и
ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. д-р Лозана Василева за
одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2019 г.
2. Възлага на кмета на община Брезово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19
"Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 – 138 от
21.10.2016 г., сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и
Министерство на земеделието и храните и Заповед № РД09 – 151/08.02.2019 г. на
Заместник – министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и
разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие" за календарната 2019 г. и да ги представи пред ДФ.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 491
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни
разписания за автобусни линии Пловдив-Сърнегор и Чоба-Пловдив от
Областна транспортна схема, от квотата на Община Брезово”.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№51 от 20.02.2019, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.25 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.19,
ал.2 от Закон за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена
от Министерство на транспорта и съобщенията, на основание чл.4, §3 на
Регламент /ЕО/ 1370/2007 год.на Европейския парламент и на Съвета
относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, и в съответствие с нормите на Регламента, и чл.60,
ал.1 от АПК, предвид фактическите основания и изложените съображения,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
I. Дава съгласие да се проведе процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени
маршрутни разписания за:
- автобусна линия Пловдив-Сърнегор от Областна транспортна
схема, от квотата на Община Брезово,
- автобусна линия Чоба-Пловдив от Областна транспортна схема,
от квотата на Община Брезово”,
съгласно приложените маршрутни разписания, неразделна част от
настоящото решение - приложение №1.

ІІ. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе процедура
по Закона за обществените поръчки с посочения в т.І на настоящото
решение предмет и сключи договори с определените изпълнители за срок
от 1/една/ година.
III. С оглед защита на обществени интереси, а именно осигуряване на
непрекъсваемост на обществения транспорт за пътници от общината по
утвърдени маршрутни разписания и на основание чл.60, ал.1 от АПК
допуска предварително изпълнение на решението.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 492
Взето с протокол № 53 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.02.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на платен годишен
отпуск от кмета на общината.
Общинският съвет след като изслуша заявление с вх.№55 от
21.02.2019 г. от инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово,
предложение от Аргир Вълчев – Председател на Общински съвет Брезово,
станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.114, ал.6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет дава съгласие кмета на общината инж. Стоян Минчев да
ползва платен годишен отпуск в размер на 10 дни, считано от 18.03.2019г.
до 29.03.2019 г. включително.
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