ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 512
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.

Относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Брезово /2014 2020 г./ през 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№99
от 16.04.2019 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.4
от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.4 от ППЗРР, Общинският
съвет гр.Брезово одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението
на Общинския план за развитие на община Брезово /2014 - 2020 г./ през
2018 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 513
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от община Брезово за 2019 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№89
от 15.04.2019 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.197, ал.3 от ЗПУО,
Общинският съвет – гр.Брезово приема Годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Брезово
за 2019 г.
Мотиви: Във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно
образование за изпълнение на стратегията по ал.1, Общинският съвет следва да приема
годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
от община Брезово за една година.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 514
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно: Приемане на годишен план за младежта за 2019 година.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка с вх.90
от 15.04.2019 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.15 и чл.16 от Закона
за младежта Общинският съвет – гр.Брезово приема и утвърждава
Годишен план за младежта - 2019 г.
Мотиви: Годишният план за младежта се внася за обсъждане и приемане от
Общинския съвет във вр. с чл.15 и чл.16 от Закона за младежта.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 515
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно: Приемане на Информация за дейността на народните
читалища през 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№91
от 15.04.2019 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона
за народните читалища Общинският съвет – гр.Брезово приема
Информация за читалищната дейност на територията на община Брезово.
Мотиви: Информацията за читалищната дейност на територията на община Брезово
се внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет във вр. с чл.26а, ал.4 и ал.5 от
Закона за народните читалища.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 516
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин”.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№93
от 15.04.2019 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, Общинският съвет –
гр.Брезово, след като обсъди предложението на Кмета на с.Свежен,
удостоява със званието „Почетен гражданин на с.Свежен, община Брезово”
арх. Елена Иванова Конярска за значителни постижения и принос в
развитието на с.Свежен.
Мотиви: Докладната се внася на основание Докладна записка №2 от кмета на село
Свежен.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 517
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот
пл.№322.008, местност „Реални граници- 18ж ал.1“, землище гр.Брезово, община
Брезово за смяна статута на земеделската земя за производствени и складови нужди„Предприятие за преработка на селскостопанска продукция“.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№86
от 05.04.2019 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 №12, взето с
Протокол №9/03.04.2019 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- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот
пл.№322.008, местност „Реални граници- 18ж ал.1“, землище гр.Брезово,
община Брезово, за смяна статута на земеделската земя за производствени
и складови нужди.
2. Разрешава на „САДИНА ПЛАНТ“ ООД с ЕИК 201046604 собственик на имот пл.№322.008, местност „Реални граници- 18ж ал.1“,
землище гр.Брезово, изработването на проекта за ПУП-ПРЗ по т.1,
съгласно скицата - предложение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 518
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 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.№94
от 15.04.2019 г., 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 Мартин
Ангелов, жител на с.Пъдарско да се извърши със средства от бюджета на
общината в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ 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:
- Иванчо Христофоров жител на с.Чоба със сумата от 150 /сто и
петдесет/ лева.
- Величка Шаркова 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 – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 519
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 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.№95
от 15.04.2019 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:
Изменя и допълва Годишна програма за управление и разпореждане
с общинско имущество в община Брезово през 2019 год., раздел V, буква
„3” „ Имоти, предвидени за предоставяне права за управление на
бюджетни организации”, с общински недвижим имот - публична общинска
собственост представляващ: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ училище,
поземлен имот №1255, кв.57 от действащия план на гр.Брезово, одобрен
със заповед №06/20.03.1992 год. представляващ дворно място с площ 22
599 кв.м, ВЕДНО с построените в него: четириетажна масивна
стоманобетонна сграда /училище/ със застроена площ 1271 кв.м;
двуетажна стоманобетонна масивна сграда /плувен басейн и
физкултурен салон/ със застроена площ 710 кв.м и едноетажна масивна
стоманобетонна сграда/многофункционална зала, интернет зала и
кабинети по учебна практика-готварство/ със застроена площ 542 кв.м,
при граници на целия имот : улица; улица; водно течение и УПИ ІV стоп. и
търг. Дейности, имот №2065.

МОТИВИ: Имотът е публична общинска собственост с
предназначение – училище и в него се помещават две самостоятелни
общински училища. С цел развитие на образователна дейност и по-добро
поддържане на имота, Общинският съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 520
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно: Прeдоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот - публична
общинска собственост в гр.Брезово за нуждите на ПГ ”Златю Бояджиев” и СУ ”Христо
Смирненски” .

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№95
от 15.04.2019 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.11, ал.1 и чл.12, ал.3
от Закона за общинска собственост /ЗОС/, Общинският съвет гр. Брезово
реши:
1. Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление
общински недвижим имот представляващ 31/100 идеална части, описани
подробно в приложение №1 от настоящото решение, от четириетажна
масивна стоманобетонна сграда /училище/ със застроена площ 1271 кв.м;
двуетажна стоманобетонна масивна сграда /плувен басейн и
физкултурен салон/ със застроена площ 710 кв.м и едноетажна масивна
стоманобетонна сграда/многофункционална зала, интернет зала и
кабинети по учебна практика-готварство/ със застроена площ 542 кв.м,
както и ½ идеална част от дворно място цялото с площ 22 599 кв.м,
представляващи урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ училище, поземлен
имот №1255, кв.57 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със
заповед №06/20.03.1992 год., при граници на целия имот : улица; улица;
водно течение и УПИ ІV стоп. и търг. Дейности, имот №2065 на
ПГ”Златю Бояджиев”, ЕИК 000460810, седалище и адрес на управление
гр.Брезово, ул. „Васил Коларов” №1 с директор Даниела Въртоломеева за
устройване на учебно заведение.

2. Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление
общински недвижим имот представляващ 69/100 идеална части, описани
подробно в приложение №2 от настоящото решение, от четириетажна
масивна стоманобетонна сграда /училище/ със застроена площ 1271 кв.м;
двуетажна стоманобетонна масивна сграда /плувен басейн и
физкултурен салон/ със застроена площ 710 кв.м и едноетажна масивна
стоманобетонна сграда/многофункционална зала, интернет зала и
кабинети по учебна практика-готварство/ със застроена площ 542 кв.м,
както и ½ идеална част от дворно място цялото с площ 22 599 кв.м,
представляващи урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ училище, поземлен
имот №1255, кв.57 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със
заповед №06/20.03.1992 год., при граници на целия имот : улица; улица;
водно течение и УПИ ІV стоп. и търг. Дейности, имот №2065 на СУ
”Христо Смирненски”, ЕИК 000454792, седалище и адрес на управление
гр.Брезово, ул. „Васил Коларов” №1 с директор Милко Сарафов за
устройване на учебно заведение.
2. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договор за управление, съобразно действащото
законодателство с ПГ ”Златю Бояджиев”, ЕИК 000460810 и СУ ”Христо
Смирненски”, ЕИК 000454792.

МОТИВИ: Имотът е публична общинска собственост с
предназначение – училище и в него се помещават две самостоятелни
общински училища. С цел развитие на образователна дейност и по-добро
поддържане на имота, Общинският съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 521
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 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.№96
от 15.04.2019 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
„В”, точка 2 „ Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да
продаде”, с общински недвижим имот - частна общинска собственост
представляващ: поземлен имот №801.410 /осемстотин и едно точка
четиристотин и десет/ от плана на новообразуваните имоти на
землището на с.Сърнегор, одобрен със заповед №ДС-24-3/13.07.2012 год.
на Областен управител на област Пловдив, НТП:индивидуално
застрояване с площ 784 кв.м, при граници на целия имот: поземлени
имоти №801.409-селскост.територия; 801.513-полски път; 801.411селскост.територия и 0000001 - залесена територия.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило заявление от
г-жа Надка Кандова от гр.Пловдив с вх. № 94-00-705/11.03.2019 год. с
искане да закупи поземлен имот 801.410 от плана на новообразуваните
имоти на землище с.Сърнегор. Имотът не е необходим на общината и в
тази връзка, с цел осигуряване на финансови средства за осъществяване на
общински мероприятия, Общинският съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 522
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот №801.410 от плана на
новообразуваните имоти на землище с.Сърнегор.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№96
от 15.04.2019 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.35, ал.1, от Закона за
общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/
НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената от лицензиран експерт пазарна
оценка от месец март 2019 год. на поземлен имот №801.410 /осемстотин и
едно точка четиристотин и десет/ от плана на новообразуваните имоти
на землището на с.Сърнегор, одобрен със заповед №ДС-24-3/13.07.2012
год. на Областен управител на област Пловдив, НТП:индивидуално
застрояване с площ 784 кв.м, при граници на целия имот: поземлени
имоти №801.409-селскост.територия; 801.513-полски път; 801.411селскост.територия и 0000001-залесена територия в размер на 1764,00
/хиляда седемстотин шестдесет и четири/ лева за целия имот.
2. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, общински недвижим имот представляващ:
поземлен имот №801.410 /осемстотин и едно точка четиристотин и
десет/ от плана на новообразуваните имоти на землището на с.Сърнегор,
одобрен със заповед №ДС-24-3/13.07.2012 год. на Областен управител на
област Пловдив, НТП:индивидуално застрояване с площ 784 кв.м, при

граници на целия имот: поземлени имоти №801.409-селскост.територия;
801.513-полски път; 801.411-селскост.територия и 0000001-залесена
територия.
3. Определя начална тръжна цена на имота в размер на 1764,00
/хиляда седемстотин шестдесет и четири/ лева за целия имот.
4. Определя депозит за участие в търга : По 500,00 /петстотин/ лева
за всеки отделен имот.
5. Делегира права на ВрИД Кмет на общината да извърши
необходимите действия по продажба на имота.
6. Определя следните договорни условия:
6.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
6.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило заявление от гжа Надка Иванова Кандова от гр.Пловдив с вх. №94-00-705/11.03.2019 год.
с искане да закупи поземлен имот 801.410 от плана на новообразуваните
имоти на землище с.Сърнегор. С цел осигуряване на постоянни източници
на приходи за общинския бюджет за финансиране на част от общинските
дейности, Общински съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 523
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 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.№97
от 15.04.2019 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 „Е”
„ Имоти, предвидени за прекратяване на съсобственост по реда на чл.36 от
ЗОС”, с общински недвижим имот - частна общинска собственост
представляващ: 98/1009 идеални части от урегулиран поземлен имот
/УПИ/ VІІІ /осми/ 382 /триста осемдесет и втори/, кв.52 /петдесет и втори/
от действащия кадастрален и регулационен план на с.Тюркмен, одобрен
със заповед №2/28.02.1994 год.на кмета на община Брезово с площ на
целия имот 1009 /хиляда и девет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ІХ
381, УПИ VІІ 377, улица и улица.

МОТИВИ: Частта от имота описана в докладната записка е частна
общинска собственост и по действащия кадастрален и регулационен план

на с.Тюркмен се предава към УПИ VІІІ 382, кв.52. Същата представлява
празно дворно място и не е необходима на общината. С цел урегулиране на
поземления имот и осигуряване на финансови средства за осъществяване
на общински мероприятия, Общински съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 524
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.

Относно:

Прeкратяване на съсобственост за УПИ VІІІ-382, кв.52 от
действащия план на с.Тюркмен

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№97
от 15.04.2019 г., 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
собственик на 98/1009 ид.части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ
/осми/ 382 /триста осемдесет и втори/, кв.52 /петдесет и втори/ от
действащия кадастрален и регулационен план на с.Тюркмен, одобрен със
заповед №2/28.02.1994 год.на кмета на община Брезово с площ на целия
имот 1009 /хиляда и девет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ІХ 381,
УПИ VІІ 377, улица и улица и „Брайт Лайт 33” ООД, ЕИК 205432215,
седалище и адрес на управление с.Белащица, община Родопи, ул.”Вилна
зона” №127, представлявано от ДИМИТЪР СТРАТЕВ като собственик на
911/1009 ид.части от описания по-горе поземлен имот и всички
подобрения в имота, като идеалната част на общината от 98/1009 ид.части
се прехвърли в собственост на „Брайт Лайт 33”ООД, ЕИК 205432215,
седалище и адрес на управление с.Белащица, община Родопи, ул.”Вилна
зона” №127, представлявано от ДИМИТЪР СТРАТЕВ, чрез покупко-

продажба, за цена от 392,00 /триста деветдесет и два/ лева, представляваща
пазарната оценка на имота.

МОТИВИ: В общинска администрация Брезово е постъпило
заявление с вх. № 26-00-168/21.03.2019 год. от ДИМИТЪР СТРАТЕВ в
качеството му на управител на „Брайт Лайт 33” ООД, ЕИК 205432215,
седалище и адрес на управление с.Белащица, община Родопи, ул.”Вилна
зона” №127 с искане да бъде прекратена съсобствеността между
представляваното от него дружество и община Брезово за УПИ VІІІ 382,
кв.52 от плана на с.Тюркмен.
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 – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 525
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно:

Продажба на общински недвижими имоти в местност „Дондуково”,
землище на с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№98
от 15.04.2019 г., 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 Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Приема и одобрява изготвената от
лицензиран експерт пазарна оценка от месец април 2019 год. на :
1. Поземлен имот № 62.1 /шест,две,точка,едно/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 797
/седемстотин деветдесет и седем/кв.м, трайно предназначение на
територията: населени места, НТП:лозови насаждения, вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти № 48.31-нива; 48,28полски път; 48,33-нива; 62,158-полски път и 62.2-двор в размер на 1395,00
/хиляда триста деветдесет и пет лева за целия имот
2. Поземлен имот № 62.3 /шест,две,точка,три/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 689
/шестстотин осемдесет и девет/ кв.м, трайно предназначение на
територията: населени места, НТП: дружи жилищни терени,вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти №48.31-нива; 62.2-др.
жил.терен; 62,158-полки път и 62,4-лозе в размер на 1206,00 /хиляда двеста
и шест/ лева за целия имот .

3. Поземлен имот № 62.4 /шест,две,точка,четири/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 482
/четиристотин осемдесет и два/ кв.м, НТП: лозови насаждения, вид
територия: земеделска, при граници на имота: поземлени имоти №48.31нива; 62.3-др. жил.терен; 62.158-полки път и 62.5-др.жил.терен в размер на
844,00 /осемстотин четиридесет и четири/ лева за целия имот.
4. Поземлен имот № 62.10 /шест,две,точка,едно,нула/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 889
/осемстотин осемдесет и девет/ кв.м, НТП: нива/орна земя/, вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти 62.158-полки път;
№62.11-нива; 62.139-нива и 62.9-нива в размер на 1556,00 /хиляда
петстотин петдесет и шест/ лева за целия имот.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.53, ал.1 от Наредба
№3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публични
търгове с тайно наддаване общински недвижими имоти в землището на
с.Свежен, местност „Дондуково”, представляващи:
1.1 Поземлен имот № 62.1 /шест,две,точка,едно/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 797
/седемстотин деветдесет и седем/кв.м, трайно предназначение на
територията: населени места, НТП:лозови насаждения, вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти № 48.31-нива; 48,28полски път; 48,33-нива; 62,158-полски път и 62.2-двор.
Имотът е частна общинска собственост акт за частна общинска
собственост № 4331/11.12.2013 год., вписан в Агенция по вписванията,
Служба по вписванията гр.Пловдив под №36, том 101, вписан 36185 на
16.12.2013 год.

1.2 Поземлен имот № 62.3 /шест,две,точка,три/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 689
/шестстотин осемдесет и девет/ кв.м, трайно предназначение на
територията: населени места, НТП: дружи жилищни терени,вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти №48.31-нива; 62.2-др.
жил.терен; 62,158-полки път и 62,4-лозе.
Имотът е частна общинска собственост акт за частна общинска
собственост № 4333/11.12.2013 год., вписан в Агенция по вписванията,
Служба по вписванията гр.Пловдив под №38, том 101, вписан 36187 на
16.12.2013 год.
1.3 Поземлен имот № 62.4 /шест,две,точка,четири/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 482
/четиристотин осемдесет и два/ кв.м, НТП: лозови насаждения, вид
територия: земеделска, при граници на имота: поземлени имоти №48.31нива; 62.3-др. жил.терен; 62.158-полки път и 62.5-др.жил.терен.
Имотът е частна общинска собственост акт за частна общинска
собственост № 4390/17.12.2013 год., вписан в Агенция по вписванията,
Служба по вписванията гр.Пловдив под №107, том 104, вписан 37232 на
20.12.2013 год.
1.4 Поземлен имот № 62.10 /шест,две,точка,едно,нула/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 889
/осемстотин осемдесет и девет/ кв.м, НТП: нива/орна земя/, вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти 62.158-полки път;
№62.11-нива; 62.139-нива и 62.9-нива.
Имотът е частна общинска собственост акт за частна общинска
собственост № 4337/11.12.2013 год., вписан в Агенция по вписванията,
Служба по вписванията гр.Пловдив под №42, том 101, вписан 36191 на
16.12.2013 год.
2.Определя начални тръжни цени на продаваните имоти, както
следва:

2.1 Поземлен имот № 62.1 /шест,две,точка,едно/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 797
/седемстотин деветдесет и седем/кв.м, трайно предназначение на
територията: населени места, НТП:лозови насаждения, вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти № 48.31-нива; 48,28полски път; 48,33-нива; 62,158-полски път и 62.2-двор в размер на 1395,00
/хиляда триста деветдесет и пет лева за целия имот.
2.2 Поземлен имот № 62.3 /шест,две,точка,три/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 689
/шестстотин осемдесет и девет/ кв.м, трайно предназначение на
територията: населени места, НТП: дружи жилищни терени,вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти №48.31-нива; 62.2-др.
жил.терен; 62,158-полки път и 62,4-лозе в размер на 1206,00 /хиляда двеста
и шест/ лева за целия имот .
2.3 Поземлен имот № 62.4 /шест,две,точка,четири/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 482
/четиристотин осемдесет и два/ кв.м, НТП: лозови насаждения, вид
територия: земеделска, при граници на имота: поземлени имоти №48.31нива; 62.3-др. жил.терен; 62.158-полки път и 62.5-др.жил.терен в размер на
844,00 /осемстотин четиридесет и четири/ лева за целия имот.
2.4 Поземлен имот № 62.10 /шест,две,точка,едно,нула/ от плана на
новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен,
одобрен със заповед № ЗД-04-3/16.07.2008 год. на областен управител на
област с административен център Пловдив с площ на имота 889
/осемстотин осемдесет и девет/ кв.м, НТП: нива/орна земя/, вид територия:
земеделска, при граници на имота: поземлени имоти 62.158-полки път;
№62.11-нива; 62.139-нива и 62.9-нива в размер на 1556,00 /хиляда
петстотин петдесет и шест/ лева за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга: 500,00 /петстотин/ лева за
всеки отделен имот.

4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имотите.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

МОТИВИ: Постъпило е искане за закупуване на имотите от БОРИС
МИНКОВ от гр.Пловдив. 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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/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 526
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.04.2019 г.
Относно:

Вземане на решение за задгранична служебна командировка.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№106 от 25.04.2019 г., предложение от общинския съветник Милко
Сарафов, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, т. 2 от
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,
Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие ВрИД Кмет на община
Брезово инж. Стоян Минчев да пътува в служебна командировка в
чужбина за периода 11-16 юни 2019 г. в Италия и Сърбия.
2. Таксата за участие в обучителното пътуване в размер на 1500 лв.
да се поеме от общинския бюджет.
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