ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 494
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Избор на председателстващ 55-тото заседание на ОбС– Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението
на
общинският съветник Веселинка Копаранова, станалите разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.22, ал.2, във връзка с чл.24, ал.4 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово избира за Председателстващ 55-тото
заседание на Общински съвет – Брезово общинския съветник Нина
Аврамова, поради отсъствието на председателя на ОбС.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 495
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Отчет-анализ за дейността на служителите от Участък
Брезово при Районно Управление – Раковски за 2018г.

Общинският съвет след като изслуша отчет-анализа от г-н Георги
Боюклиев – началник на РУ гр.Раковски, предложението
на
председателстващият заседанието на Общински съвет – Нина Аврамова,
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-анализ за дейността на служителите от
Участък Брезово при Районно Управление – Раковски за 2018г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 496
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в
община Брезово за 2020 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№62 от 14.03.2019г., станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за
социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, Общинският съвет – Брезово приема План за
развитието на социални услуги в община Брезово за 2020 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 497
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Дофинансиране дейността на общински читалища.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№59 от 11.03.2019г., док.з-ка с №76-00-13/21.03.2019 г. на Председателя
на НЧ „Отец Паисий 1876” гр.Брезово, предложение от общинския
съветник Дияна Банова, станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.22, ал.2
от Закона за народните читалища Общински съвет – Брезово дава съгласие
да се осигурят от бюджета на общината за 2019 г. допълнителни средства
за обучение на служителите в библиотеките на НЧ „Искра – 1883” –
с.Чоба, НЧ „Христо Ботев – 1927” – с.Пъдарско и НЧ „Отец Паисий –
1876” – гр.Брезово, в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева.
Мотиви: Във връзка с изпълнение на чл.8, ал.1, т.5 и в изп. На чл.39 от Закона за
обществените библиотеки в общинските народни читалища е необходимо да работи
специалист с библиотечна квалификация.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 8
- „ПРОТИВ“ – 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 498
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Даване съгласие община Брезово да кандидатства с
проектно предложение пред фонд „Социална закрила” и осигуряване на
съфинансиране на проекта.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№65 от 15.03.2019 г., станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, вр. ал.2, вр.чл.17, ал.1, т.7 от
ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово реши:
1. Дава съгласие община Брезово да кандидатства с проектно
предложение „Подобряване материалната база на Домашния социален
патронаж в община Брезово чрез закупуване на кухненско оборудване и
обзавеждане” пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на
труда и социалната политика.
2. Средствата за съфинансиране на проекта в размер на 3000 лв. да
бъдат за сметка на бюджета на община Брезово, от собствени приходи.
3. Възлага на кмета на община Брезово да подготви и представи
проектното предложение пред Фонд „Социална закрила”.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 499
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови“, за осъществяване на проект „Изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна
инициативна група Брезово, Братя Даскалови““, 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 – 151/09.02.2019 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.№66 от 15.03.2019 г., станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл. 104, ал. 1, т. 5и ал. 4 от
Закона за публичните финанси, Общинският съвет при Община Брезово
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Брезово да предостави временен безлихвен
заем на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“
в размер на 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева),необходим за
реализиране на изпълнението на Споразумение №РД50-138/21.10.2016 г.,
за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014–2020 г,
сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и
Министерство на земеделието, храните и горите.
2. Срок на погасяване: до 12 месеца считано от датата на предоставяне
на временния безлихвен заем.

3. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Брезово.
4. Възлага на кмета на община Брезово да предприеме необходимите
действия за сключване на Договор за временен безлихвен заем със СНЦ
„МИГ Брезово, Братя Даскалови” за предоставяне на оборотни финансови
средства.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 500
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Вземане на решение за подпомагане с финансови средства изграждане на
военен паметник на загиналите в национално освободителните войни от с.Върбен,
община Брезово .
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№67 от 15.03.2019 г., станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 3 000
/три хиляди/ лева за изграждане на военен паметник на загиналите в
национално освободителните войни от с.Върбен, община Брезово.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2,
във връзка с молба с вх.№92-00-3/23.02.2019г. от Инициативен комитет за
изграждане на военен паметник на загиналите в национално
освободителните войни от с.Върбен, община Брезово .
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 501
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите-общинска собственост
за стопанската 2019-2020 година за общо ползване на населението и за индивидуално
ползване на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
Българска агенция по безопасност на храните / ИИС на БАБХ/.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с док.записка
вх.№69 от 18.03.2019 г., 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.37о от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с
чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и съгласно оценка от
независим експерт от месец март 2019 год., Общински съвет гр.Брезово
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем или аренда по реда на чл.24а,
ал.1, т.6 от ЗСПЗЗ /без търг или конкурс/ на общинските мери, пасища и
ливади на територията на община Брезово за индивидуално ползване от
собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в
съответното землище по цена, определена по пазарен механизъм. В
договорите за наем или аренда се предвижда увеличение на наемната или
арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските
цени, публикуван от Националния статистически институт /чл.37к, ал.3 от
ЗСПЗЗ/. Пасищата, мерите и ливадите се предоставят под наем или аренда
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към
ДФ”Земеделие”, ДПФ, ОПФ и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
Списъкът с имотите, които могат да се предоставят за индивидуално
ползване е одобрен с решение на Общински съвет гр.Брезово №479 от
28.02.2018 год. - приложение №2 към настоящото решение.

2. Дава съгласие за предоставяне на общински мери, пасища и
ливади на територията на Община Брезово за общо ползване от
общоселските стада. Списъкът с имотите, които се предоставят за общо
ползване е одобрен с решение на Общински съвет гр.Брезово №479 от
28.02.2019 год. - приложение №1 към настоящото решение.
3. Приема и утвърждава Правилата за ползване на мерите, пасищата
и ливадите – общинска собственост на територията на община Брезово приложение №3 и Годишен план за паша на община Брезово за
стопанската 2019/2020 г. - приложение №4.
4. Задължава ползвателите на общински мери, пасища и ливади на
територията на Общината да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние и да спазват Правилата за ползване на мерите,
пасищата и ливадите – общинска собственост на територията на община
Брезово.
5. Възлага на Кмета на Община Брезово да извърши необходимите
действия по правилното и законосъобразно сключване на договори:
5.1 За отглеждане на пасищни животни съобразно изискванията и
условията посочени в чл.37и от ЗСПЗЗ, като:
- Минималният срок на договорите е 5 /пет/ стопански години,
когато се сключват при условията на чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, като в
тях изрично да е посочено обстоятелството, че сключването на договора за
наем или аренда не гарантира подпомагането на земеделските
производители.
- Договорите, сключени при условията на чл.37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ
се регистрират в Общинска служба „Земеделие” гр.Брезово.
- Срокът на договорите сключени по реда на чл.37и, ал.13 и 14 от
ЗСПЗЗ е една стопанска година.
6. Приема пазарна оценка за предоставяне под наем или аренда за
индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен
фонд за отглеждане на пасищни животни за стопанската 2019-2020 година
изготвена от лицензиран експерт през март 2019 год. и определя годишна
наемна/арендна цена, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8

Землище

С.Бабек
С.Борец
Гр.Брезово
С.Върбен
С.Дрангово
С.Зелениково
С.Златосел
С.Отец Кирилово

НТП:пасище,мера
лева на дка за
стоп. година
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

НТП:ливада
лева на дка за
стоп. година
27,00
27,00
29,00
27,00
27,00
23,00
27,00
27,00

9
10
11
12
13
14
15
16

С.Пъдарско
С.Розовец
С.Свежен
С.Стрелци
С.Сърнегор
С.Тюркмен
С.Чехларе
С.Чоба

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

27,00
27,00
27,00
30,00
27,00
27,00
27,00
27,00

7. Дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд след извършеното разпределение по т. 1 да се
отдадат под наем чрез търг, в който се допускат само собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, за срок от една стопанска година, при
първоначална наемна цена, съгласно т. 6.
8. Дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. 7
свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се
отдадат чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, за срок от една стопанска година, при първоначална
наемна цена, съгласно т. 6.
8. Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имоти мери, пасища и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на
площ, след като:
8.1 Сключат с Общината договор за наем или аренда на общински
пасища, мери и ливади.
8.2 Наемната или арендна цена за първата стопанска година се
заплаща при подписване на договора, а за всяка следваща стопанска
година се заплаща преди началото на новата стопанска година, т.е. до 30
септември.
8.3 При сключване на договор за наем или аренда на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не
попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран
слой по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 26 март 2018 г. за критериите за
допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за
плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно
арендно плащане за две стопански години от сключването на
договора.
8.4 Договорите за наем се прекратяват или изменят от кмета на
общината и когато при извършена проверка по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ се
установи, че :
- в животновъдният обект броят на регистрираните пасищни
селскостопански животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към
сключването на договорите за наем или аренда. Договорите се изменят,

като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя
на животните;
- в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански
животни. Договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на
общината;
- е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1;
- е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното
землище;
9. Възлага на кметовете и кметските наместници на населените
места до определят маршрути за движение на животните, пунктове за
събирането им, както и маршрут за извеждане на животните извън
границите на населеното място и да уведомят пастирите за определените
маршрути.
10. Възлага на Кмета на община Брезово да организира
изпълнението на настоящото решение.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 502
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Петър Петров – За кмет на община Брезово с док.записка вх.№70 от
18.03.2019 г., направено предложение от общинския съветник Дияна
Банова, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. 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 разходът за погребение на Минчо Илиев
Георгиев, жител на с.Върбен да се извърши със средства от бюджета на
общината в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.
2. 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:
- Ягода Христова Петкова жител на с.Зелениково със сумата от 150
/сто и петдесет/ лева.
- Анка Митева Асенова жител на с.Чоба 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 – 10
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 503
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Одобряване на проект: Подробен устройствен план -Парцеларен план
/ПУП-ПП/ за трасе на външно ел.захранване - подземна кабелна линия 1 kV за помпена
станция, от ТП №2 в кв.18 по плана на с.Стрелци по ПИ №081018, местност „Горен
данлък“ по КВС землище с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, община Брезово, област Пловдив.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Петър Петров – За кмет на община Брезово с док.записка вх.№76 от
20.03.2019 г., 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 трасе на външно ел.захранване - подземна
кабелна линия 1 kV за помпена станция, от ТП №2 в кв.18 по плана на
с.Стрелци по ПИ №081018, местност „Горен данлък“ по КВС землище
с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, община Брезово, област Пловдив.
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 – 10
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 504
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за обект :Основен
ремонт и разширение на съществуващ горски автомобилен път „Свеженска река“,
находящ се на територията на ТП „ДЛС Тракия“, по КВС на с.Свежен, община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Петър Петров – За кмет на община Брезово с док.записка вх.№77 от
20.03.2019 г., станалите 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 №4, взето с Протокол
№8/20.03.2019 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 за обект: Основен
ремонт и разширение на съществуващ горски автомобилен път „Свеженска
река“, находящ се на територията на ТП „ДЛС Тракия“, по КВС на
с.Свежен, община Брезово.
2.Разрешава на ТП „ДЛС Тракия“ изработването на проекта за ПУППП по т.1 съгласно скицата-предложение.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 505
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на
проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за
трасе за обект :Основен ремонт и разширение на съществуващ горски
автомобилен път „Свеженска река“, находящ се на територията на ТП
„ДЛС Тракия“, по КВС на с.Свежен, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Петър Петров – За кмет на община Брезово с док.записка вх.№77 от
20.03.2019 г., станалите 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 чл.6, ал.1 и 3 от Наредба №5 от 31.07.2014 год. за
строителство в горски территории без промяна предназначението им във връзка с чл.55,
ал.1, 3 от Закона за горите, предвид изложеното в докладната записка, Общинският съвет
гр.Брезово РЕШИ:

1. Дава предварително съгласие за определяне на площадки или трасета върху
общински поземлен фонд и общински горски фонд за изграждане на обект: Основен
ремонт и разширение на съществуващ горски автомобилен път „Свеженска река“,
находящ се на територията на ТП „ДЛС Тракия“, по КВС на с.Свежен, община Брезово.
2. Съгласието по т.1 от настоящото решение се отнася за имоти общинска
собственост, които попадат в обхвата на изграждания обект, а именно:

№ Имот Трайно
по
№ предназнач
ение
ред

Ново НТП

Кат.

1

5.14 Земеделска
територия

Изоставено
трайно
насаждение

IV

30 ЧЕРВЕНА 1,242
ЛОКВА

0,006

Общинска
частна

2

5.17 Земеделска
територия

Пасище

IX

30 ЧЕРВЕНА 6,723
ЛОКВА

0,036

Общинска
публична

3

5.18 Земеделска
територия

Пасище

IV

30 ЧЕРВЕНА 1,100
ЛОКВА

0,094

Общинска
публична

4

7.3

1,893

0,928

Общинска
публична

5

9.11 Земеделска
територия

Изоставено
трайно
насаждение

IV

30 ЧЕРВЕНА 5,226
ЛОКВА

1,492

Общинска
частна

6

9.13 Земеделска
територия

Изоставено
трайно
насаждение

IV

30 ЧЕРВЕНА 2,255
ЛОКВА

1,482

Общинска
частна

7

За
11.13 Земеделска
територия селскостопанс
ки, горски,
ведомствен
път

X

19 СТУДЕН
КЛАДЕНЕЦ

1,192

0,044

Общинска
публична

8

11.15 Земеделска
територия

X

19 СТУДЕН
КЛАДЕНЕЦ

7,506

1,139

Общинска
публична

9

За
11.41 Земеделска
територия селскостопанс
ки, горски,
ведомствен
път

X

19 СТУДЕН
КЛАДЕНЕЦ

0,230

0,021

Общинска
публична

Горска
Друг вид
територия дървопроизво
дителна гора

Пасище

X

Местност

33 ПОПОВ
ЧИФЛИК

Площ
Вид
Площ за
на
собственост
право на
имота преминаване
в дка
и
ограничение
за ползване в
дка.

№ Имот Трайно
по
№ предназнач
ение
ред

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ
Вид
Площ за
на
собственост
право на
имота преминаване
в дка
и
ограничение
за ползване в
дка.

10

11.51 Земеделска
територия

Пасище

X

21
3,142
МИХАЛЕВО

0,259

Общинска
публична

11

11.82 Земеделска
територия

Нива

X

21
1,786
МИХАЛЕВО

0,059

Общинска
частна

12

13.5 Земеделска
територия

Пасище

X

34
11,189
ДРЕНОВИЦА

1,188

Общинска
публична

За
13 13.122 Земеделска
територия селскостопанс
ки, горски,
ведомствен
път

X

24 ДОЛНА
ЧЕШМА

0,687

0,056

Общинска
публична

14 13.123 Земеделска
територия

X

24 ДОЛНА
ЧЕШМА

0,779

0,230

Общинска
публична

Пасище

Общо:

7,034

3. Определя срок на валидност на решението - една година от датата на влизане
в сила на настоящото решение.
МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект обект :
Основен ремонт и разширение на съществуващ горски автомобилен път „Свеженска
река“, находящ се на територията на ТП „ДЛС Тракия“, по КВС на с.Свежен, община
Брезово ще се осигури по- добра възможност за осъществяване на дейностите по
стопанисването и управлението както на държавния, така и на общинския горски фонд.
Ето защо Общински съвет гр.Брезово намира решението за целесъобразно.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 506
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 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
Петър Петров – За кмет на община Брезово с док.записка вх.№78 от
21.03.2019 г., 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: част от урегулиран поземлен
имот /УПИ/ ІV /четвърти/ озеленяване и църква, кв.23 /двадесет и трети/ 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 3100 /три хиляди и сто/ кв.м, при граници: улица; УПИ Іозеленяване; УПИ VІІ читалище,; улица; УПИ VІІІ кметство, поща и
здравна служба и УПИ ІІІ сладкарница и магазин, която част е с площ 32
/тридесет и два/ кв.м и се намира в североизточния край на имота, така
както е показано на скица-предложение №22/17.01.2019 год.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило искане от
Светла Станкова Станкова - представител на църковното настоятелство
при църква „Св. Георги”, с. Отец Кирилово, общ.Брезово, ЕИК 177330435
за учредяване право на строеж за изграждане на параклис в описания погоре имот.
В тази връзка, вземайки предвид факта, че в селото няма действащ
църковен храм и съобразявайки се с желанието на населението на с.Отец
Кирилово, Общинският съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 507
Взето с протокол № 55 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.03.2019 г.

Относно: Учредяване безсрочно безвъзмездно право на строеж върху
общински недвижим имот в с.Отец Кирилово за изграждане на параклис.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Петър Петров – За кмет на община Брезово с док.записка вх.№78 от
21.03.2019 г., 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.6 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/ и чл.62, ал.7, т.3 и чл.180 от Закона за
устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, безвъзмездно право на
строеж върху недвижим имот - публична общинска собственост
представляващ част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/
озеленяване и църква, кв.23 /двадесет и трети/ 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 3100 /три
хиляди и сто/ кв.м, при граници: улица; УПИ І-озеленяване; УПИ VІІ
читалище,; улица; УПИ VІІІ кметство, поща и здравна служба и УПИ ІІІ
сладкарница и магазин, която част е с площ 32 /тридесет и два/ кв.м и се
намира в североизточния край на имота, така както е показано на скицапредложение №22/17.01.2019 год. за изграждане на параклис.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило искане от
Светла Станкова - представител на църковното настоятелство при църква

„Св. Георги”, с. Отец Кирилово, общ.Брезово, ЕИК 177330435 за
учредяване право на строеж за изграждане на параклис в описания по-горе
имот. Искането е разгледано от Общински експертен съвет по устройство
на територията на 20.03.2019 год. В тази връзка, вземайки предвид факта,
че в селото няма действащ църковен храм и съобразявайки се с желанието
на населението на с.Отец Кирилово, Общинският съвет Брезово намира
решението за целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО на ОбС: /п/
/Нина Аврамова/

