ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 45
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.02.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на община Брезово за мандат
2015-2019г.

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

Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА,
Общинският съвет-Брезово приема Програма за управление на община
Брезово през мандат 2015-2019г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 46
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.02.2016г.

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска администрация през 2015г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение отчета на кмета на общината за работата на
общинска администрация през 2015г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 47
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.02.2016г.

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Брезово през 2015
година.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и отчета на председателя на ОКБППМН, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от
ЗБППМН, Общинският съвет Брезово приема за сведение отчет за
дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните през 2015г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 6
- „ПРОТИВ” - 7
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
Решението не се приема поради липса на мнозинство.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 48
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.02.2016г.
ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови“, за осъществяване на проект за подготвителни
дейности подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие” на Сдружение „Местна инициативна група
Брезово, Братя Даскалови“, Договор № РД 50–202/07.12.2015 г., сключен между
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, Министерство на земеделието и храните,
и ДФ „Земеделие“, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание
чл. 21, ал.1, т.10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от
Закона за публичните финанси, Общинският съвет при Община Брезово
дава съгласие Община Брезово да предостави временен безлихвен заем в
размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) със срок на погасяване до
31.12.2016 г. на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя
Даскалови“, необходим за реализиране на проект за подготвителни
дейности подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие” с Договор № РД 50–
202/07.12.2015 г., сключен между Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови”, Министерство на земеделието и храните, и ДФ „Земеделие“,
по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 49
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.02.2016г.
ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади-общинска собственост на
територията на община Брезово за общо и индивидуално ползване за стопанската
2016/2017 година
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 и чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет гр.Брезово
РЕШИ:
І. Определя пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване чрез
предоставянето им под наем за стопанската 2016/2017 г., на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на 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 с определените за всяко землище средни
годишни ренти плащания, определени съгласно Протокол от 29.01.2016 г. на комисия,
назначена със Заповед №РД 11-030/05.01.2016 год. на директора на Областна дирекция
„Земеделие” – гр. Пловдив.
ІІ. Определя минимален срок на договорите за наем 5 /пет/ стопански години.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 50
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.02.2016г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общински недвижим имот в землището на с.Върбен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински
недвижим имот №000543 от КВС на с.Върбен, НТП: пасище с храсти с
площ 5,681 дка, местност „Костова мера” VІІІ категория, при граници и
съседи: поземлени имоти с №№ 011495-дере-ОПФ-Върбен-неземедлеска
земя, 011445-нива-„АГРАР И ТРЕНД БГ”ООД и др., 011494-полски пътОПФ-Върбен-неземеделска земя, 011177-нива --„АГРАР И ТРЕНД
БГ”ООД и др. като от НТП: пасище с храсти се промени в НТП:
хидромелиоративно водостопанско съоръжение.
2. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия пред Общинска служба „Земеделие” по промяна начина на
трайно ползване на описания в т.1 имот.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 51
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.02.2016г.
ОТНОСНО: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане
на влязъл в сила план за регулация за УПИ VІ-327 от квартал 38 от плана на
с.Пъдарско.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка §8, ал.2, т.1 и ал.3 от
Преходни разпоредби /ПР/ на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинският
съвет Брезово:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация,
одобрен със заповед №33/15.11.1991 год. по отношение на УПИ VІ /шести/ 327
/триста двадесет и седем/, кв.38 /тридесет и осми/ от действащия подробен
устройствен план /ПУП/ на с.Пъдарско, общ.Брезово, обл.Пловдив, като община
Брезово с договор прехвърли собствеността върху 60 /шестдесет/кв.м, включени в
УПИ VІ 327, кв.38 на заявителя ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, постоянен адрес
с.Пъдарско.
2. Приема изготвената на 12.01.2016 год. от лицензиран оценител пазарна оценка
на правото на собственост върху 60 кв.м в размер на 240,00 /двеста и четиридесет/ лева
без ДДС.
3.Определя продажна цена на правото на собственост на описаните по-горе
60/1520 ид.части от УПИ VІ 327, кв.38 от плана на с.Пъдарско в размер на 240,00
/двеста и четиридесет/ лева, представляваща пазарната оценка на 60 кв.м.
4. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по
изпълнение на решението.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 52
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.02.2016г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложения от общински съветници, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и решение № 37, т.5.2, взето с
протокол №5 от 28.01.2016г.на Общински съвет Брезово, Общинският
съвет дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата, както следва:
1. Анета Асенова Чавдарова – жител на гр.Брезово със средства в
размер на 50 /петдесет/лева.
2. Катя Димитрова Атанасова – жител на гр.Брезово със средства в
размер на 50 /петдесет/лева.
3. Милка Минчева Турийска - жител на с.Розовец със средства в
размер на 100 /сто/лева.
4. Петранка Ганчева Лалева – жител на с.Борец със средства в
размер на 100 /сто/лева.
5. Мана Неделева Джунова - жител на с.Борец със средства в размер
на 120 /сто и двадесет/лева.

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

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

