ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 97
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост в община Брезово за периода 2011 – 2015 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.8 от
Закона за общинската собственост, чл.4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет – Брезово приема Стратегия за управлението на
общинската собственост в община Брезово за периода 2011 – 2015 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 98
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Информация за противопожарната охрана в община
Брезово.
Общинският съвет след като изслуша информацията на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема за сведение информация за противопожарната охрана в
община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 99
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и
проблемите на безопасността на движението на територията на община
Брезово.
Общинският съвет след като изслуша информацията на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема за сведение информация за състоянието на общинската
пътна мрежа и проблемите по безопасността на движението на територията
на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 100
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Информация за състоянието на парковете и градините,
публична общинска собственост на община Брезово
Общинският съвет след като изслуша информацията на заместник
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема за сведение информация за състоянието на парковете и
градините, публична общинска собственост на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 101
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2012
год. за община Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението на Директора
на Дирекция „Социално подпомагане”, станалите разисквания, и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският
съвет гр.Брезово приема Общинска програма за закрила на детето 2012 г.
за община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 102
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на план за развитието на социалните услуги в
община Брезово за 2012 г.
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.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36б, ал.4
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Общинският съвет гр.Брезово приема План за развитие на социалните
услуги в община Брезово за 2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 103
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността, делегирана от
държавата дейност – Център за настаняване от семеен тип гр.Брезово.

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. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36в,
ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
ОбС:
1. Дава съгласие за разкриване на Център за настаняване от семеен
тип за деца като делегирана държавна дейност, считано от 01.05.2012 г. с
местоположение гр. Брезово, ул. „Васил Коларов” № 3 , 1-ви етаж на
сградата на бившето ученическо общежитие.
- Капацитет 10 места
- Годишна издръжка - съгласно определената в Решение на
Министерския съвет издръжка за делегирани от държавата
дейности
2. Възлага на кмета на община Брезово да предприеме необходимите
действия за разкриването и функционирането на Центъра за настаняване от
семеен тип за деца.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 104
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския
дълг за 2011 г. на община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 9, ал.2 от Закона за общинския дълг Общинският
съвет гр.Брезово приема годишния отчет за състоянието на общинския
дълг за 2011 г. на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 105
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от
Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 год., раздел ІІІ, буква В „ Имоти и
вещи, които община Брезово има намерение да продаде” с общински
недвижим имот, представляващ : поземлен имот №057040 от КВС на
гр.Брезово , НТП: нива с площ 0,450 дка , местност „КООПЕРАТИВНА
НИВА”, ІV категория,при граници и съседи: поземлен имот №000426пасище,мера-ОПФ-необр.земя и поземлен имот № 057041-нива-Стефан
Георгиев Кьосев

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 106
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в гр.Брезово –
земеделска земя.
Общинският съвет след като изслуша предложенвието 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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване с цел отглеждане на селскостопанска продукция , общински имот
представляващ: поземлен имот № 057040 от КВС на гр.Брезово, НТП: нива с площ
0,450 дка , местност „КООПЕРАТИВНА НИВА”, ІV категория,при граници и съседи:
поземлен имот № 000426-пасище,мера-ОПФ-необр.земя и поземлен имот № 057041нива-Стефан Георгиев Кьосев
2.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 252,00
/двеста петдесет и два/ лв.
3. Определя депозит за участие в търга : 51,00 лева. /20% от началната тръжна
цена за двата обекта/.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
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.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 107
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на нова начална тръжна цена на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр.Брезово.
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.94, ал.5 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде намалена с 30% началната тръжна цена на общински
недвижим имот, представляващ: УПИ ІХ-587 ”БКС”, кв.62 от действащия план на
гр.Брезово, одобрен със заповед № 06/20.03.1992 год. застроен и незастроен с площ
580 кв.м , ВЕДНО с построените в този имот едноетажна масивна сграда със
застроена площ 54 кв.м, едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 78
кв.м и едноетажна масивна сграда /навес с три оградни стени/ с площ 84 кв.м, при
граници и съседи: УПИ VІІІ 586, улица, УПИ Х 588 и УПИ ХІ 589, която цена е била
определена с решение № 450 от 27.07.2010 год. на Общински съвет гр.Брезово като от
начална тръжна цена 29 200,00 /двадесет и девет хиляди и двеста/ лева без включен
ДДС да стане 20 440,00 /двадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева без
ДДС.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 108
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна на начин на трайно ползване на имот – публична
общинска собственост в землището на с.Стрелци.
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, чл.25 ал.9 от ЗСПЗЗ и
чл.45»и» от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на
недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ:
поземлен имот № 000531 от КВС на с.Стрелци, НТП: пасище,мера с площ
1,614 дка, местност „ДРУМА”, ІV Категория, при граници и съседи:
поземлен имот № 000559-път ІІІ клас – държавно, поземлен имот №
000530-язовир-„Сдружение за напояване Урожай”, поземлен имот
№000532-рибарник - община Брезово и поземлен имот № 063041-каналОПФ-Стрелци - необр.земя от НТП: пасище, мера в НТП: друга
селскостопанска територия.
2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на
приемането му.
3. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия по промяна начина на трайно ползване на описания в т.1 от
настоящото решение общински недвижим имот.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 109
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинска земеделска земя в с.Златосел.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание Чл.77, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,
Общинският съвет – Брезово отлага вземането на решение по докладната
записка на кмета на общината за продажба на земеделска земя в с.Златосел
за следваща сесия.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 110
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.
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.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот, представляващ :
поземлен имот № 203014 от КВС на с.Розовец, НТП: нива с площ 4.598 дка , местност
„КУРТАЛАН-БЯЛАТА ГН”, VІ категория 1 при граници и съседи: поземлен имот №
203020-полски път-кметство Розовец-необраб.земя, поземлен имот № 203015-нива-нци на Минчо Стайков Вандов, поземлен имот №203022-пасище,мера-кметство
Розовец-необр.земя, поземлен имот №015026-полски път-кметство Розовецнеобр.земя и други

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 111
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост в
с.Розовец.
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване с цел извършване на ловностопански мероприятия и дейности , общински
имот представляващ: поземлен имот №203014 от КВС на с.Розовец, НТП: нива с площ
4.598 дка , местност „КУРТАЛАН-БЯЛАТА ГН”, VІ категория1 при граници и съседи:
поземлен имот №203020-полски път-кметство Розовец-необраб.земя, поземлен имот
№203015-нива-н-ци на Минчо Стайков Вандов, поземлен имот №203022-пасище,меракметство Розовец-необр.земя, поземлен имот №015026-полски път-кметство
Розовец-необр.земя и други
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 1 104,00
/хиляда сто и четири/ лв. без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга : 221,00 лева. /20% от началната
тръжна цена/.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с касирания 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.
Забележка: поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на
интереси, общинските съветници Стоян Стоянов и Иван Стайков не участваха в
гласуването.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 112
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Розовец –
земеделска земя.
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване общинска земеделска земя, частна общинска собственост съгласно АЧОС №
407/07.01.2002 год. представляваща поземлен имот №136002 от КВС на с.Розовец ,
НТП: нива с площ 0,739 дка , местност „Свето Рангел-Марча”, VІ категория, при
граници и съседи: поземлен имот №136029-изоставена нива-кметство Розовецнеобр.земя и поземлен имот №136022-полски път-кметство Розовец-необработваема
земя.
2. Определя цена на продавания имот в размер на 1 100,00 /хиляда и сто / лева .
3. Определя депозит за участие в търга : 220,00 лева, представляваща 20% от
началната тръжна цена.
4. Определя следните договорни условия:
4.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
4.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача със задължението да върне един
екземпляр от вписания договор в община Брезово, отдел «Стопанско-икономическо
развитие».

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 113
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот , представляващи :
 Поземлен имот №093029 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 1,479 дка ,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория, при граници и съседи:
поземлен имот №093037-нива-Яна Танева Видевска, поземлен имот №093104полски път-ОПФ-необр.земя, поземлен имот №093038-др.селищна териториянеизвестен собственик Брезово и поземлен имот №093117-широколистна гораДГФ
 Поземлен имот №093035 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 0,734 дка ,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория, при граници и съседи:
поземлен имот №093053-нива-Стефан Георгиев Кьосев, поземлен имот
№093054-нива-Стефан Георгиев Кьосев и поземлен имот №093103-полски пътОПФ-необр.земя

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 114
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в гр.Брезово –
земеделска земя.
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване с цел създаване на лозови насаждения общински недвижим имот
представляващ : Поземлен имот №093029 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ
1,479 дка , местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория, при граници и съседи:
поземлен имот №093037-нива-Яна Танева Видевска, поземлен имот №093104-полски
път-ОПФ-необр.земя, поземлен имот №093038-др.селищна територия-неизвестен
собственик Брезово и поземлен имот №093117-широколистна гора-ДГФ.
2. Изисквания към участниците в тръжната процедура: Спечелилият търга е
длъжен в тригодишен срок от датата на подписване на договора да създаде лозовите
насаждения.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 518,00 /петстотин и
осемнадесет/лева без включен ДДС
4. Определя депозит за участие в търга : 104,00 лева. /20% от началната
тръжна цена за имота/.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
6. Определя следните договорни условия:
6.1 Договорът за продажба с касирания 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.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 115
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в гр.Брезово –
земеделска земя.
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване с цел създаване на лозови насаждения общински недвижим имот
представляващ : Поземлен имот №093035 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ
0,734 дка , местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория, при граници и съседи:
поземлен имот №093053-нива-Стефан Георгиев Кьосев, поземлен имот №093054-ниваСтефан Георгиев Кьосев и поземлен имот №093103-полски път-ОПФ-необр.земя.
2. Изисквания към участниците в тръжната процедура:Спечелилият търга е
длъжен в тригодишен срок от датата на подписване на договора да създаде лозовите
насаждения.
3. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 257,00
/двеста петдесет и седем/ лева без включен ДДС.
4. Определя депозит за участие в търга : 52,00 лева. /20% от началната тръжна
цена за имота/.
5.Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
6. Определя следните договорни условия:
6.1 Договорът за продажба с касирания 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.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 116
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Брезово, област Пловдив.
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.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от
АПК, Общински съвет – Брезово приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово, както
следва:
§ 1. Изменя чл.21, както следва:
Чл.21./1/ Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен
социален патронаж заплащат такса, както следва:
- за диета № 9 /за диабетици/ в размер на 2,00 лв. за храноден
- за диета № 15 /обща диета/ в размер на 2,00 лв. за храноден плюс
стойността на хляба.
/2/ Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за
заплати и осигуровки, храна, транспортни разходи, постелен инвентар и
облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от
общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода. Местните
разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни
физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство,
помощите от донорски програми и благотворителност.
/3/ Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
/4/ Ветераните от войните заплащат такса в размер на 30% от
пенсията, но не повече от месечната такса, определена по реда на ал.1,
съгласно чл.4, ал.5 от Закона за ветераните от войните.
/5/ Разликата между реалната издръжка и таксата се осигурява от
други местни приходи.

/6/ Лицата, отговарящи на чл.26, ал.1 и 2 от Наредба № 4 за
условията и реда за извършване на социални услуги, които нямат доходи и
са регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане” не заплащат такса.
§ 2. Изменя и допълва чл.51, както следва:
1. Допълва т.21, както следва:
- Извършване на Траурен ритуал – 10 лв.
2. Допълва с нови т.36, 37, 38 със следните текстове:
т. 36. „Сключване на граждански брак” между лица от които поне
единият е с постоянен адрес на територията на община Брезово:
- в Ритуална зала на общината – 40 лв.
- извън залата на общината – 60 лв.
т. 37. „Сключване на граждански брак” за лица които нямат постоянен
адрес на територията на община Брезово
- в ритуалната зала на общината – 60 лв.
- извън залата на общината – 80 лв.
т. 38. Ритуал Именуване – 20 лв.
§ 3. Разпоредбите на чл.21, ал.1 влизат в сила от 15 май 2012 г.
§ 4. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне и
администриране на местните цени и услуги на територията на община
Брезово са приети с решение № ....., п-л № ...../2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 117
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП и промяна предназначението
на недвижим имот в с.Чоба.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.2, чл.134, ал.1
т.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията , Общинският съвет гр.Брезово:
Дава принципно съгласие да се измени част от кв.38 от плана на с.Чоба, одобрен
с решение № 343/15.07.2003 год. на Общински съвет гр.Брезово съгласно скицапредложение като УПИ ХІХ училище, кв.38 от действащия план на с.Чоба , одобрен с
решение № 343/15.07.2003 год. на Общински съвет гр.Брезово с площ 9090 кв.м,
ВЕДНО с построените в него двуетажна масивна стоманобетонна сграда със
застроена площ 419 кв.м, едноетажна масивна стоманобетонна сграда със застроена
площ 419 кв.м, едноетажна паянтова селскостопанска сграда със застроена площ 44
кв.м и едноетажна паянтова селскостопанска сграда със застроена площ 24 кв.м, при
граници и съседи: имот 501.2050-др.селищна територия, имот 501.9596-улицаОбщина Брезово, имот 501.2124-обществен терен-държавата и имот 501.9543-улицаОбщина Брезово се преотреди в УПИ ХІХ-1547 обществено обслужващи и социални
дейности, след получаване на съгласие от Министерство на образованието, младежта и
науката по реда на чл.134, ал.7 от ЗУТ във връзка с чл.39, ал.3 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 118
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот, представляващ :
поземлен имот 000643 от КВС на с.Златосел, НТП: друга селскостопанска територия
с площ 3,319 дка, местност „Данлъка”, при граници и съседи:имот 000355-път ІV
клас-ОПФ-Златосел, необр.земя, имот 000629 - произв.терен-държавна собственост,
имот 000650 - произв.тере н-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД , имот 020011нива- -„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД и др.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 119
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в Стопански двор
№ 1 с. Златосел.
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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53 ал.1 от НРПУРОИ,Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен
имот 000643 от КВС на с.Златосел, НТП: друга селскостопанска територия с площ
3,319 дка, местност „Данлъка”, при граници и съседи:имот 000355 - път ІV класОПФ-Златосел, необр.земя, имот 000629-произв.терен-държавна собственост, имот
000650-произв.терен-„АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД , имот 020011-нива- „АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД и др.
2.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 5 990,00
лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга : 1 198,00 лева. /20% от началната
тръжна цена на обекта/.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с касирания 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.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 120
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 88, взето с пр.№10 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово , проведено на 30.03.2012 год. за продажба на общински
недвижим имот в гр.Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА,
Общинският съвет след като преразгледа свое решение № 88, взето с
протокол № 10 от заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
30.03.2012 год. за продажба на общински недвижим имот в гр.Брезово в
частта му на т.1.1, т.2, т.3 и т.4 от решението, го изменя както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване с цел изграждане на обект за производство, пакетаж
и съхранение на селскостопанска продукция общински недвижим имот частна общинска собственост представляващ : УПИ І Производствени и
складови дейности, кв.7 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със зд №06/20.03.1992 год. с плош 1400 кв.м, ВЕДНО с построените в него
едноетажна масивна сграда със застроена площ 33 кв.м и едноетажна
масивна стоманобетонна сграда със застроена площ 266 кв.м, при
граници: улица, улица, УПИ VІ Стопански дейности и улица.
2.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
46 100,00 лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 9 220,00 лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
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.
Забележка: поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на
интереси, общинският съветник Стефан Бангиев не участва в гласуването.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 121
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 88, взето с пр.№10 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 30.03.2012 год. за продажба на общински
недвижим имот в гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45 ал.7, във връзка с чл.45 ал.9 от ЗМСМА,
Общинският съвет след като преразгледа свое решение № 88, взето с
протокол №10 от заседание на Общински съвет гр.Брезово , проведено на
30.03.2012 год. за продажба на общински недвижим имот в гр.Брезово
касаещо т. 1.2, т.2, т.3 и т.4 от решението, го изменя както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ,Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване с цел изграждане на обект за производство,пакетаж
и съхранение на селскостопанска продукция общински недвижим имот частна общинска собственост представляващ : УПИ VІ Стопански
дейности, кв.7 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със з-д
№06/20.03.1992 год. с плош 1710 кв.м, ВЕДНО с построената в него
едноетажна масивна стоманобетонна сграда със застроена площ 430
кв.м, при граници: УПИ І Производствени и складови дейности,УПИ ІІІ
Цех за белене на слънчоглед и улица.
2.Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на
53 900,00 лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 780,00 лева.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
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.
Забележка: поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на
интереси, общинският съветник Стефан Бангиев не участва в гласуването.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 122
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 91, взето с пр.№10 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово , проведено на 30.03.2012 год. за продажба на общински
недвижим имот в гр.Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА,
Общински съвет след като преразгледа свое решение № 91, взето с
протокол №10 от заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
30.03.2012 год. за продажба на общински недвижим имот в гр.Брезово
касаещо т.2 от решението, с която се определят изисквания към
участниците в тръжната процедура , взе следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общински
ят съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване самостоятелен обект в сграда представляващ
„Магазин за пакетирани хранителни стоки, плодове и зеленчуци” с площ
39,85 кв.м, състоящ се от помещение с площ 32,60 кв.м –магазин за
пакетирани хранителни стоки, плодове и земенчуци, помещение с площ
7,25 кв.м-склад към основния обект, изградени в едноетажна полумасивна
сграда със застроена площ на цялата сграда от 255 кв.м, при граници на
самостоятелния обект: вътрешна стена на сградата,външна стена на
сградата, вътрешна стена на сградата и коридор и външна стена,
ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху поземления имот, съставляващ УПИ VІІІ
494, кв.45 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със з-д
№06/20.03.1992 год. с площ на урегулирания поземлен имот 675 кв.м, при

граници на урегулирания поземлен имот: УПИ VІ 491, улица, улица, УПИ
ІХ 493 и УПИ VІІ 482.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер
на 4 369,00 /четири хиляди триста шестдесет и девет лева без включен
ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга: 873,80 /осемстотин
седемдесет и три лева и осемдесет стотинки/ лева. /20% от началната
тръжна цена на обекта/.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 В договора за покупко-продажба да бъде записана клауза, че
КУПУВАЧЪТ се задължава да не променя предназначението на закупения
имот за срок от 3 /три/ години от датата на подписване на договора.
5.2 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се
сключва след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата
на търга цена.
5.3 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по
вписванията гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
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РЕШЕНИЕ
№ 123
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна НТП на земеделска земя в
гр.Брезово.
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.25, ал.9 от ЗСПЗЗ,
чл.45»и» от ППЗСПЗЗ и аренден договор № 33/29.12.2006 год , Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване от „Пасище,мера”
на „Изоставена нива” на недвижими имоти - публична общинска собственост
представляващи:
Поземлен имот № 000946 /нула,нула,нула,девет, четири,шест / от КВС на
гр.Брезово , общ.Брезово, обл.Пловдив с площ на целия имот 30,766 /тридесет декара
седемстотин шестдесет и шест кв.м / дка , НТП: пасище,мера,местност “АЛА
БАИР КИЧЕСТ БРЯСТ”, четвърта категория, при граници и съседи на целия имот :
поземлен имот № 514002-широколистна гора-н-ци на Радню Иванов Тауков, поземлен
имот № 000845-дървопроизводствена площ – ДГФ, поземлен имот № 000756-дере,
овраг,яма- ОПФ-необр.земя, поземлен имот № 118014-нива-Вера Луиджева Самуилова
и други.АПОС №1708/31.08.2006 год.
Поземлен имот № 000770 /нула,нула,нула,седем, седем,нула / от КВС на
гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив с площ на целия имот 28,195 /двадесет и осем
декара сто деветдесет и пет кв.м / дка , НТП: пасище,мера,местност “АЛА БАИР
КИЧЕСТ БРЯСТ”, осма категория, при граници и съседи на целия имот : поземлен
имот № 000845-дървопроизв.площ-ДГФ, поземлен имот № 000756-дере,овраг,ямаОПФ-необр.земя, поземлен имот № 000532-полски път-ОПФ-необр.земя, поземлен
имот № 119002-врем.неизп.нива-Лъчезар Методиев Николов и други. АПОС
№1705/31.08.2006 год.
2.Определя срок на валидност на решението две години от датата на приемането
му.
3. Всички разходи по промяна начина на трайно ползване на имотите, описани
в т.1 да бъдат за сметка на арендатора.

4. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия по
промяна начина на трайно ползване на описаните в т.1 от настоящото решение
общински недвижими имоти.
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РЕШЕНИЕ
№ 124
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание решение № 61, т.5.1 от 17.02.2012 г. на Общински
съвет Брезово, Общинският съвет дава съгласие да бъде подпомогната
Божана Венкова Събчева от с.Чоба със сумата 50 /петдесет/ лева.
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РЕШЕНИЕ
№ 125
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за измествана на
трасе на съществуващ ТП от УПИ 625-ТП в Стопански двор № 1 УПИ 620 –
общ.обслужващи дейности по КВС на с.Златосел, Стопански двор № 1 .

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи / ППЗОЗЗ/,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава предварително съгласие «АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ” ЕООД ,
седалище и адрес на управление с.Златосел, общ.Брезово, обл.Пловдив,
представлявано от ВЛАДИМИР ПАСКАЛОВ в качеството му на управител на
дружеството да монтира нов ЖР стълб в поземлен имот №020004, НТП:пасище,мера с
площ 2,128 дка,местност „Данлъка”, ІV категория –АПОС № 3210/17.01.2012 год. и
прокара ел.провод през недвижими имоти – публична общинска собственост: №000365полски път-ОПФ-Златосел-необр.земя и поземлен имот №000355-полски път- ОПФЗлатосел-необр.земя .
2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие : една година от
датата на влизане в сила на настоящото решение.
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РЕШЕНИЕ
№ 126
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Опрощаване на задължение към държавата.
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.23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово изразява положително становище по молбата за опрощаване на
дължимо вземане към ДФ „Земеделие” за получена субсидия от Стойчо
Неделчев Тасев от с.Дрангово, ул. „9-та” № 2.
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РЕШЕНИЕ
№ 127
Взето с протокол № 11 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.04.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за служебна командировка на
Кмета на общината в чужбина.

Общинският съвет след като изслуша заявлението внесено от
председателя на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
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 кмета на община Брезово инж.
Радньо Манолов да пътува в служебна командировка в чужбина за периода
16-19 май 2012 г. до Република Турция /Истанбул/.
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