ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 297
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет –
Брезово през първото полугодие на 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Стоян
Минчев – Председател на Общински съвет Брезово с докладна записка с
вх.№432/21.12.2017г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т.12 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на
община Брезово, Общинският съвет – Брезово приема Програма за работа
на Общински съвет – Брезово през първото полугодие на 2018г.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 298
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: План-сметка за 2018 година за дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено
ползване.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№414/27.11.2017г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от
ЗМДТ, чл.11, чл.12, чл.14 и чл.15 от Наредба №2 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Брезово, Общинският съвет реши:
1. Определя основата за изчисляване на такса битови отпадъци както
следва :
за физически лица – промил върху данъчната оценка на
недвижимите имоти
- за юридически лица – промил върху по-високата от данъчната
оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.
2. Определя годишна такса битови отпадъци за 2018г. за имотите на
физически лица в населените места, както следва:
а) за имоти, намиращи се в гр.Брезово и с.Чоба – 6,8 промила
върху данъчната оценка на имота, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,34 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,50 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване –
1,96
промила
б) за имоти, намиращи се в следните населени места от територията
на общината: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел,
Розовец, Отец Кирилово, Стрелци, Пъдарско, Сърнегор, Свежен,
Тюркмен, Чехларе – 6,6 промила върху данъчната оценка на имота, в
т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,33 промила

- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,40 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,87
промила
3. За нежилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци:
а) подали декларация по чл.12 от Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги, приема годишен
размер на такса за обслужване четири пъти месечно на :
- контейнер тип „Бобър” с обем 1100 литра
- 895,00 лв.
В таксата са включени разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ.
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места се определя в размер на 2.29 промила върху
по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите
имоти;
б) когато не може да се установи броя на използваните съдове - 6.8
промила върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на
недвижимите имоти, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,51 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване –
2,29
промила
4. Определя за жилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични
търговци – 6,8 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,51 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване –
2,29
промила
5. Утвърждава план-сметка за необходимите разходи за дейностите
по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2018 г., съгласно Приложение 1.
6. Утвърждава план-сметка за 2018г. за приходите и разходите по
видове дейности и населени места, съгласно Приложение 2.
7. Задължава Кмета на Община Брезово да включи в бюджета на
общината за 2018г. по прихода и разхода определените в план-сметката
средства.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 299
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно:
Вземане решение за извършване
компенсирани промени в капиталовите разходи за 2017 г.

на

вътрешни

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с докладна записка с
вх.№427/18.12.2017г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.6 от ЗМСМА и
чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет
гр.Брезово одобрява компенсирани промени между обектите, включени за
финансиране от капиталовите разходи за 2017 г., както и включване на
нови обекти, в рамките на целевата субсидия определена със закона за
държавния бюджет, преходните остатъци от предходни години, собствени
средства и други източници на финансиране, съгласно Приложение №1.
2. Неизразходваните средства от целевата субсидия определена със
закона за държавния бюджет за 2017 г. в размер на 28 602 лева да се
планира, както следва:
2.1. Видеоконтрол на входните пътни артерии на гр.Брезово през
2018 г. - 20 000 лв.
2.2. Ремонт речно корито в регулацията на гр.Брезово през 2018 г. –
8 602 лв.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 300
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Приемане на Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово за 2018 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с докладна записка с
вх.№426/15.12.2017г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
гр.Брезово приема Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово за 2018 г.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 17, ал.1, т.5 от
ЗМСМА и съгласно Прана за работа на Общински съвет – Брезово през второто
полугодие на 2017 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/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 301
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Даване съгласие за закупуване на транспортна техника за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци със средства, натрупани като
отчисления от Община Брезово по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№418/06.12.2017г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и във
връзка с чл.20, 24, 25 от Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина за
отчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъците:
1. Общинският съвет Брезово дава съгласие за закупуване на
транспортна техника със средства, натрупани от отчисленията по чл.64 от
Закона за управление на отпадъците в размер на 43318,81 лв. от община
Брезово и преведени по сметка на РИОСВ гр.Пловдив.
2. Общинският съвет Брезово дава съгласие Кмета на общината
да извърши необходимите процедури за избор на изпълнител, съгласно
ЗОП за доставка на транспортна техника.
3. След приключване на процедурата по избор на изпълнител,
община Брезово да отправи искане до Директора на РИОСВ гр.Пловдив за
превеждане на средствата по сметка на община Брезово.

4. В случай, че отпуснатата от РИОСВ сума от натрупаните
отчисления е по-ниска от размера на договора за доставка, Общинският
съвет одобрява необходимите за изпълнение на договора средства да
бъдат за сметка на преходния остатък за 2017г. в дейност „Чистота”.
Мотиви: Необходимост от решение на общински съвет при заявяване пред
РИОСВ гр.Пловдив за сумата от натрупаните отчисления от община
Брезово, съгласно чл.25, ал.2, т.2 от Наредба №7/19.12.2013 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/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 302
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Прeдоставяне за управление на помещения – публична
общинска собственост на Общинска служба „Земеделие” гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№420/13.12.2017г.,
направените 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/, чл.16, ал.1 и 2 от Наредба №3
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр. Брезово реши:
1.
Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление
за срок от 5 /пет/ години част от общински недвижим имот представляващ
помещения – публична общинска собственост намиращи се в
административна сграда на Община Брезово, построена в УПИ ІV -553
„ОбНС, аптека.........”, кв.43 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със
заповед №06/20.03.1992 год., както следва:
 Помещение №4 , намиращо се на ІІ етаж от източната страна на
коридора с площ 18 /осемнадесет/ кв.м
 Помещение №5 , намиращо се на ІІ етаж от източната страна на
коридора с площ 18 /осемнадесет/ кв.м
 Помещение №6 , намиращо се на ІІ етаж от източната страна на
коридора с площ 23 /двадесет и три/ кв.м
 Помещение №4 , намиращо се на ІІ етаж от западната страна на
коридора с площ 18 /осемнадесет/ кв.м
 Избено помещение №10 с площ 42 /четиридесет и два/ кв.м на
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” със седалище и адрес на
управление гр.Пловдив, бул.”Марица” №122, ЕИК 175818051,

представлявана от ВЕЛИНА ИЛИЕВА ПАНЧЕВА с цел устройване на
офис на Общинска служба „Земеделие” гр.Брезово.
2. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договор за управление.
МОТИВИ: В община Брезово е постъпило заявление от директора
на Областна дирекция „Земеделие” гр.Пловдив с искане да бъде
продължен договора за ползване на помещенията, намиращи се в сградата
на Община Брезово. Към момента в тези помещения се помещава
Общинска служба „Земеделие” гр.Брезово. С цел доброто обслужване на
гражданите и доброто взаимодействие между двете институции,
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/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 303
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост в община Брезово през 2017 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№421/13.12.2017г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от
Закона за общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2017 год. , раздел ІІ, буква В„
„Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да продаде”, с
общински недвижими имоти представляващи:

№ Поземле
по н имот
ред
№

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ
на
имота

№ и дата на акт за
частна общинска
собственост

В кв.м
1

801.621 индивидуално застрояване

487 6730/18.10.2017

2

801.632 индивидуално застрояване

563 6734/18.10.2017

3

802.1 индивидуално застрояване

600 6742/18.10.2017

4

802.29 индивидуално застрояване

617 6748/18.10.2017

5

802.40 индивидуално застрояване

601 6750/18.10.2017

6

802.56 индивидуално застрояване

1594 6751/18.10.2017

МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закон за общинска
собственост и постъпили заявления от граждани за закупуването им, 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/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 304
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижими имоти, находящи се в
землището на с.Сърнегор.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№421/13.12.2017г.,
направените 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 Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1.Приема и одобрява изготвените от лицензиран експерт пазарни
оценки от месец октомври 2017 год. на изброените по-долу имоти, както
следва:

№ Поземле
по н имот
ред
№

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ
на
имота

Пазарна оценка в
лева за целия
имот в лева

В кв.м
1

801.621 индивидуално застрояване

487

862,00

2

801.632 индивидуално застрояване

563

997,00

3

802.1 индивидуално застрояване

600

1062,00

4

802.29 индивидуално застрояване

617

1093,00

5

802.40 индивидуално застрояване

601

1064,00

6

802.56 индивидуално застрояване

1594

2822,00

2.
Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на
публичен търг с тайно наддаване, общински недвижими имоти
представляващи:
№
по
ред

Поземлен
имот №

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ
на
имота

граници на имота

в кв.м

1

801.621 индивидуално
застрояване

487 801.523-двор, 801.662-двор,
801.284-двор и 801.281-двор

2

801.632 индивидуално
застрояване

563 801.366-двор, 801.364-двор,
801.363-двор, 801.361-двор,
801.520-двор, 801.362-двор и
801.367-двор

3

802.1 индивидуално
застрояване

600 0.67-двор, 68.1-двор,
землищна граница, 0.70двор, землищна граница и
68.2-двор

4

802.29 индивидуално
застрояване

617 802..529-двор, 802.28-двор,
802.30-двор и 802.32-двор

5

802.40 индивидуално
застрояване

601 802.665-двор, 802.42-двор,
802.41-двор, 802.522-двор и
802.613-двор

6

802.56 индивидуално
застрояване

1594 802.57-двор, 802.531-двор и
74.5-двор

3.
следва:

Определя начална тръжна цена на продаваните имоти както

№ Поземле
по н имот
ред
№

Начин на трайно ползване
/НТП/

Площ на
имота

цена на имота в
лева

В кв.м

1

801.621 индивидуално застрояване

487

862,00

2

801.632 индивидуално застрояване

563

997,00

3

802.1 индивидуално застрояване

600

1062,00

4

802.29 индивидуално застрояване

617

1093,00

5

802.40 индивидуално застрояване

601

1064,00

6

802.56 индивидуално застрояване

1594

2822,00

4. Определя депозит за участие в търга : По 500,00 /петстотин/ лева
за всеки отделен имот.
5. Делигира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имотите.
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 община Брезово са постъпили искания за закупуване
на имотите. 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/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 305
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Промяна характера на собствеността от „публична общинска собственост”
в „частна общинска собственост” за поземлен имот в землището на с.Златосел.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№422/13.12.2017г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от
Закона за общинска собственост и чл.6, ал.1 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
І. Обявява за частна общинска собственост описаният по-долу
общински недвижим имот представляващ: поземлен имот № 000658 /нула,
нула, нула, шест, пет, осем/ от КВС на с.Златосел, НТП:
др.селскостопански терен с площ 1,295 /един декара двеста деветдесет и
пет кв.м/ дка, местност „ДАНЛЪКА”, ІV /четвърта/ категория, при граници
и съседи: ПИ 000083-дере- ОПФ-Златосел-необр.земя, 000355-път ІV класОПФ-Златосел-необр.земя, 018022-полски път-ОПФ-Златосел-необр.земя и
000657-полски път-ОПФ-Златосел-необр.земя.
ІІ. Възлага на кмета на общината след влизане в сила на решението
по т.І да започне процедура по промяна характера на собствеността на
описания по-горе поземлен имот и отразяване на промяната по реда на
чл.60, ал.1 и 2 от Закона за общинска собственост /ЗОС/.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Скица №К33628/07.12.2017 год.
МОТИВИ: С решение № 277, взето с протокол №29 на заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 26.10.2017 год. е дадено
съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински недвижим

имот в землището на с.Златосел, представляващ: поземлен имот № 000658
/нула, нула, нула, шест, пет, осем/ от КВС на с.Златосел, НТП: пасище,
мера с площ 1,295 /един декара двеста деветдесет и пет кв.м/ дка, местност
„ДАНЛЪКА”, ІV /четвърта/ категория от „пасище, мера” в
„др.селскостопанска територия”. Имотът граничи с масив с обработваеми
земеделски земи и не може да се използва съгласно предназначението си
като „пасище, мера”. След влизане в сила на реш. №277/26.10.2017 год.,
Общинска служба по „Земеделие” гр.Брезово е извършила процедурата по
промяна НТП на имотите от „пасище, мера” в „др. селскостопански терен”.
Към момента имота е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от
ЗОС.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 306
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен
водопровод от уличен водопровод ЕФ80, находящ се в поземлен имот 000195 от КВС
на гр.Брезово, НТП: път ІІ-56 до поземлен имот №001065 от КВС на гр.Брезово, НТП:
друга производствена база и изразяване на предварително съгласие по реда на чл.30,
ал.3 от ППЗОЗЗ за преминаване на трасето през общински недвижими имоти.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев – За Кмет
на община Брезово с докладна записка с вх.№423/13.12.2017г., направените
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и ал. 7; чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/
и Решение №4, взето с Протокол
№21/06.12.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията
/ОЕСУТ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод от
уличен водопровод Е Ф80, изграден в поземлен имот №000195 от КВС на гр.Брезово,
НТП: път ІІ-56-държавна собственост до поземлен имот №001065 от КВС на
гр.Брезово, НТП: друга производствена база с площ 6,516 дка, собственост на
„СРЕДНОГОРИЕ-2014”ООД, ЕИК 202869633, седалище и адрес на управление
гр.Пловдив, р-н Южен, ул.”Кукленско шосе” №3, представлявано от Димитър Стоянов
Жулев - управител и съдружник.
2. Разрешава на „СРЕДНОГОРИЕ-2014”ООД, ЕИК 202869633 собственик на
поземлен имот №001065 ОТ КВС на гр.Брезово, изработването на проекта за ПУП-ПП
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/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 307
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на
проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за
трасе на външен водопровод от уличен водопровод ЕФ80, находящ се в
поземлен имот 000195 от КВС на гр.Брезово, НТП: път ІІ-56 до поземлен
имот №001065 от КВС на гр.Брезово, НТП: друга производствена база и
изразяване на предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за
преминаване на трасето през общински недвижими имоти.
Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№423/13.12.2017г.,
направените 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
предвид изложеното в докладната записка, Общинският съвет гр.Брезово
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за
определяне на площадки или трасета върху общински поземлен фонд за
изграждане на подземни линейни обекти на техническата инфраструктура
представляващи трасе на външен водопровод за водоснабдяване на
поземлен имот №001065 от КВС на гр.Брезово, НТП: друга
производствена база с площ 6,516 дка на „СРЕДНОГОРИЕ-2014”ООД,
ЕИК 202869633, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р-н Южен,
ул.”Кукленско шосе” №3, представлявано от Димитър Стоянов Жулев управител и съдружник.
2. Съгласието по т.1 от настоящото решение се отнася за имоти
публична общинска собственост, които попадат в обхвата на изграждания
обект, а именно:

 Поземлен имот №000363 /нула, нула, нула, три, шест, три/ от
КВС на гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ на целия имот
3,607 дка,местност „ЮРЕНЛЮКА”,ІV /четвърта/ категория,
при граници и съседи: поземлени имоти №001065др.произв.база-„СРЕДНОГОРИЕ-2014”ООД, 000263-полски
път-ОПФ-необр.земя, 000195-път ІІ клас-държавен и 000488полски път – ОПФ-необр.земя, АПОС № 6883/13.11.2017 год.
 Поземлен имот №000448 /нула, нула, нула, четири, четири,
осем/ от КВС на гр.Брезово, НТП: полски път с площ 0,713
/седемстотин
и
тринадесет
кв.м/
дка,
местност
„ЮРЕНЛЮКА”, ІV /четвърта/ категория, при граници и
съседи: поземлени имоти №000128-пасище, мера- ОПФнеобр.земя, 000982-нива-ОПФ-обр.земя, 000983-нива-н-ци на
Кольо Генов Марински, 056004-стопански двор-държавен
поземлен фонд и други.
3. Определя срок на валидност на решението - една година от датата
на влизане в сила на настоящото решение.
4. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по
изпълнение на решението.

МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект за
изграждане на предприятие за добиване на пчелен мед и пчелни продукти
в поземлен имот №001065 от КВС на гр.Брезово, НТП: друга
производствена база с площ 6,516 дка на „СРЕДНОГОРИЕ-2014”ООД,
ЕИК 202869633, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р-н Южен,
ул.”Кукленско шосе” №3, представлявано от Димитър Стоянов Жулев управител и съдружник, 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/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 308
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план -Парцеларен план
/ПУП-ПП/
за изграждане на
тръбопровод за поливна вода за поливане на поземлен имот /ПИ/ 034075 от КВС на
с.Върбен, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№423/13.12.2017г.,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и ал. 7; чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2 от
Закон за устройство на територията /ЗУТ/
и Решение №5, взето с Протокол
№21/06.12.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията
/ОЕСУТ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
устройствен планх- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на напоителен тръбопровод
от поземлен имот №000029 от КВС на с.Дрангово, НТП: язовир с площ 99,104 дкапублична общинска собственост до поземлен имот №034075 от КВС на с.Върбен, НТП:
др.трайно насаждения
с площ на целия имот 10,592 дка, местност
„КАБЛ.КОРУ/ГЬОЗМЕЛИ”, V /пета/ категория.
2. Разрешава на „АПРИУС”ЕООД, ЕИК 200116658, седалище и адрес на
управление гр.Пловдив, р-н Северен, ул.”Иван Рилски” №31, ап.4, представлявано от
Михаил Шепелев - арендатор на общински земеделски земи в землището на с.Върбен с
обща площ 125,39 дка изработването на проекта за ПУП-ПП по т.1 съгласно скицатапредложение.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 309
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план -Парцеларен план
/ПУП-ПП/
за изграждане на
тръбопровод за поливна вода за поливане на поземлен имот /ПИ/ 034075 от КВС на
с.Върбен, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Енчо Колев
– За Кмет на община Брезово с докладна записка с вх.№423/13.12.2017г.,
направените 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
предвид изложеното в докладната записка, Общинският съвет гр.Брезово
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за
определяне на площадки или трасета върху общински поземлен фонд за
изграждане на подземни обекти на техническата инфраструктура
представляващи трасе на напоителен тръбопровод за напояване на
поземлен имот №034075 от КВС на с.Върбен, НТП: др.трайно насаждения
с площ на целия имот 10,592 дка, местност „КАБЛ.КОРУ/ГЬОЗМЕЛИ”, V
/пета/ категория на „АПРИУС”ЕООД, ЕИК 200116658, седалище и адрес
на управление гр.Пловдив, р-н Северен, ул.”Иван Рилски” №31, ап.4,
представлявано от Михаил Шепелев - арендатор на имота.
2. Съгласието по т.1 от настоящото решение се отнася за имоти
публична общинска собственост, които попадат в обхвата на изграждания
обект, а именно:
 Поземлен имот №000046 /нула, нула, нула, нула, четири,
шест/ от КВС на с.Дрангово, НТП: полски път с площ на
целия имот 2,116 /два декара сто и шестнадесет кв.м/ дка, без
указана местност и категория, при граници и съседи:
поземлени имоти №004026-овощна градина-Неделя Паунова
Петкова, 004008-овощна градина-н-ци на Георги Минчев

Пундев, 004029-овощна градина-Димитър Митев Димитров,
004006-овощна градина-н-ци на Наньо Димитров Дамянов и
други.
 Поземлен имот №000044 /нула, нула, нула, нула, четири,
четири/ от КВС на с.Дрангово, НТП: полски път с площ 2,570
/два декара петстотин и седемдесет кв.м/ дка, без указана
местност и категория, при граници и съседи: поземлени
имоти №000028-пасище, мера- ОПФ-необр.земя, землищна
граница, 000046-полски път-ОПФ-необр.земя, 004001-овощна
градина-н-ци на Златьо Иванов Костанев и други.
 Поземлен имот №000028 /нула, нула, нула, нула, две, осем/ от
КВС на с.Дрангово, НТП: пасище, мера с площ 29,301
/двадесет и девет декара триста и един кв.м/ дка,
местност”ШИШКОВАТА КОЛИБА”, V /пета/ и VІ /шеста/
категория, при граници и съседи: поземлени имоти №000029язовир-Община Брезово, 000027-мочурище- ОПФ-Дранговонеобр.земя,
000025-пасище
с
храсти-ОПФ-Дранговонеобр.земя, 056006-широколистна гора-н-ци на Тодор Стоев
Йонов и други, АПОС №3424/14.08.2012 год.
3. Определя срок на валидност на решението - една година от датата
на влизане в сила на настоящото решение.
4. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по
изпълнение на решението.
МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект за
засаждане на етерично-маслени култури /маточина/ в поземлен имот
№034075 от КВС на с.Върбен, НТП: др.трайно насаждения с площ на
целия имот 10,592 дка, местност „КАБЛ.КОРУ/ГЬОЗМЕЛИ”, V /пета/
категория от „АПРИУС”ЕООД, ЕИК 200116658, седалище и адрес на
управление гр.Пловдив, р-н Северен, ул.”Иван Рилски” №31, ап.4,
представлявано от Михаил Шепелев - управител и едноличен собственик
на капитала, Общинският съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 310
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж.Радньо
Манолов – Кмет на община Брезово с докладна записка с
вх.№428/18.12.2017г., направено предложение от общински съветник,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №181, т.5.2., взето с
протокол №18/26.01.2017г. на Общински съвет – Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
Васил Бонев Николов, ЕГН ********** със сумата от 300
/триста/ лева;
Николай Димитров Караджов, ЕГН ********** със сумата от
100 /сто/ лева;
Анка Митева Асенова, ЕГН ********** със сумата от 50
/петдесет/ лева;
Гина Видева Янкова, ЕГН ********** със сумата от 50
/петдесет/ лева.
Сийка Иванова Сулакова, ЕГН ********** със сумата от 50
/петдесет/ лева.
Красимир Насков Юриев, ЕГН ********** със сумата от 150
/сто и петдесет/ лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 311
Взето с протокол № 33 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2017 г.
Относно: Преразглеждане на решение № 295, взето с протокол №31
от 30.11.2017 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – Председател на ОбС Брезово с докладна записка с
вх.№429/18.12.2017г., направените 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 №295, взето с
протокол №31 от заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
30.11.2017 г. го изменя така:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №181, т.5.2., взето с
протокол №18/26.01.2017г. на Общински съвет – Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато лицето:
Манол Петров Манолов, ЕГН ********** със сумата от 150
/сто и петдесет/ лева.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, и като взе
предвид мотивите, основанията и съображенията, изложени в писмо на Областния управител на
област Пловдив с писмо с изх.№АК-01-299#4 от 13.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в
Общински съвет на Решение № 295, взето с Протокол № 31 от 30. 11. 2017 г., предвид тежкото
финансово положение на Манол Петров Манолов.
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