ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 11
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.11.2011 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за теглене на банков кредит

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Кмета на общината, поспълило предложение от общинския съветник
Гънчо Прасков, станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.24, ал.1, т.2 от Закона
за общинските бюджети и чл.5, ал.1, т.1 от Закона за общинския дълг,
Общинският съвет упълномощава кмета на общината да сключи договор за
краткосрочен банков кредит в размер до 300 000 /триста хиляди/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 12
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 23.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне на представител в Областния съвет за развитие

на област Пловдив.
Общинският съвет след като изслуша докладната записка на
Председателя на ОбС, направеното предложение от общинския съветник
Стоян Стоянов, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 62, ал.3 и 5 и чл.63 от Правилника за прилагане на
Закона за регионално развитие, Общинският съвет гр.Брезово избира за
свой представител в Областния съвет за развитие на област Пловдив – г-н
Милко Сарафов – Председател на ОбС.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 13
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в РБългария.

Общинският съвет след като изслуша докладната записка на
Председателя на ОбС, направените предложения от общински съветници ,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и
чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общинският съвет-Брезово
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България – г-н Милко
Сарафов – Председател на ОбС.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в
заседанието на Общото събрание, той ще бъде заместван от Гънчо
Прасков – общински съветник

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 14
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне на делегат и зам.делегати в Общото събрание на
Регионална асоциация на общините „Тракия”.

Общинският съвет след като изслуша предложение на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово определя за представители на община Брезово в РАО „Тракия”,
както следва:
- делегат - инж. Радньо Манолов – Кмет на община
- зам.делегат – г-н Милко Сарафов – Председател на ОбС
- зам.делегат – г-жа Стойна Малешкова – Секретар на община

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 15
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне на пълномощен представител на община Брезово в
Асоциация общински гори.

Общинският съвет след като изслуша предложение на кмета на
общината, станилите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово
Определя: г-н Димитър Кирилов Томов за пълномощен представител на
Община Брезово в общото събрание на Асоциация общински гори.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 16
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за определяне възнаграждение на общинските
съветници.

Общинският съвет след като изслуша предложение от Председателя
на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.34, ал.1 от ЗМСМА и чл. 5, т. 21 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация, Общинският съвет:
1. Определя възнаграждение на общинския съветник за изпълнение
на задълженията му в размер на 60 на сто от средната брутна работна
заплата в Общинска администрация - Брезово за последния месец на
преходното тримесечие, считано от м.ноември 2011 г.
2. На основание чл.29а от ЗМСМА, Общинският съвет определя
хонорар на техническото лице, което подпомага и осигурява работата на
Общинския съвет в размер на 100 /сто/ лева, считано от м.ноември 2011 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 17
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на председателя на ОбС

Брезово.
Общинският съвет след като изслуша докладната записка на
Председателя на ОбС, направеното предложение от общинския съветник
Стоян Стоянов, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и чл. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комиси и
взаимодействието му с общинска администрация, Общинският съвет:
1. Определя ненормирано работно време на председателя на ОбС.
2. Определя съобразно посочената в т.1 продължителност на
работното време възнаграждение на председателя на Общинския
съвет в размер на 60 на сто от основната заплата на кмета на
общината, считано от м.ноември 2011 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 18
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие за ползване на дървесина в землището на с.Златосел
по такси на корен и продажба от склад за нуждите на населението за отоплителен
сезон 2011/2012 год.

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.112, ал.1, т. 2 от Закона
за горите, във връзка с чл.80,ал.2,т.2 и ал.8 от ППЗГ
1.Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да се осъществи
добиването и ползването на дървесина от общински гори чрез продажба от
склад в следните населени места:
№
1.

Населено
място
с.Златосел

Отдел/по
дотдел
100 „Р”

№ на имота съгласно КВС
и НТП
000342, НТП: шир.гора
000269, НТП: шир.гора

Дка.
100.169
14.818

Дървесен
вид
Дъб
дъб

Вид на
сечта
50% гола
50% гола

2. Добивът да започне след като се представи сортиментна ведомост
и Технологичен план одобрени от РДГ за видовете и количествата
дървесината която ще бъде добита от описаният по-горе имот и се
проведат процедурите за избор на фирма изпълнител съгласно Закона за
горите.
3.Добитите количества дървесина да се използват за задоволяване на
нуждите на местното население на община Брезово.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 19
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Вземане решение в подкрепа на инвестиционно намерение в с.Свежен

Общинският съвет след като изслуша предложението на
Председателя на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА , след като се запозна с
инвестиционния проект на Фондация „Чолчевите къщи” „Създаване на
нова туристическа атракция на културно-историческия и селски
туризъм в община Брезово - Горната Чолчева къща, с.Свежен”,
Общинският съвет-Брезово изразява своята подкрепа на проекта, предвид
приноса му към изпълнението на стратегическата цел и мерки от
Общинския план за развитие на община Брезово 2009-2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 20
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за продажба на МПС „Мерцедес 380 СЕ” /лимузина/.

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. 8 от ЗМСМА и чл. 51 , ал.1, т. 1 и ал.2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общинският съвет-Брезово дава съгласие лек
автомобил марка „Мерцедес 380 СЕ” с рег. № РВ 1000 ХК – собственост
на община Брезово да бъде обявен за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване.
2. Делегира право на Кметът на общината да възложи изготвяне на
пазарна оценка на автомобила от лицензиран оценител и организара
провеждането на търга.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 21
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Необходимост от разкриване на социална услуга
ДДЛРГ „Роза” с. Зелениково.

„седмична грижа” в

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, във връзка с чл.17, ал.1, т. 7 от
ЗМСМА, чл.36, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане и в съответствие с чл.21, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на домовете за деца, поради необходимост и съобразно
потребностите на община Брезово, считано от 01.01.2012 г. разкрива
социална услуга „седмична грижа” в ДДЛРГ „Роза” с. Зелениково за деца
от 3 до 7 г. в рамките на капацитета на институцията.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 22
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Изменение на решение № 508/28.12.2010 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.2 от от ЗМСМА, Общинският съвет-Брезово
изменя решение № 508, взето с протокол № 42 от 28.12.2010 г., както
следва:
1. В т.1, ред трети израза „краткосрочен общински дълг” се заменя с
израза „дългосрочен общински дълг”.
2. „Вид на дълга” се изменя както следва – „дългосрочен общински
дълг поет с договор за общински заем”
3. „Срок на погасяване” се изменя както следва: „Срок за
погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за
кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без
такса за предсрочно погасяване”.
4. „Източници за погасяване на главницата” – се добавя „от
собствени бюджетни средства”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 23
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

Общинският съвет след като разгледа проекта за правилник
предложен от работната комисия, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет - Брезово
приема Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с ОбА.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 24
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне броя, наименованието, числеността и състава на
постоянните ковисии.

Общинският съвет след като изслуша предложенията на общинските
съветници, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава
Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.
1. Гънчо Прасков – председател
2. Иван Баръмски
3. Иван Стайков
4. Иван Стоев
5. Филип Георгиев

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 25
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне броя, наименованието, числеността и състава на
постоянните ковисии.

Общинският съвет след като изслуша предложенията на общинските
съветници, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава
Постоянна комисия по образованието, културата , спорта, здравеопазване,
социална политика и обществен ред в състав:
1.Вълка Димитрова – председател
2.Стоян Стоянов
3.Стефан Бангиев
4. Иван Муевски
5. Борис Янков

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 26
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 29.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне броя, наименованието, числеността и състава на
постоянните ковисии.

Общинският съвет след като изслуша предложенията на
общинските съветници, станалите разисквания, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава
Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа,
околна среда и благоустрояване в състав:
1.Иван Стоев – председател
2.Стоян Стоянов
3.Стефан Бангиев
4. Филип Георгиев
5. Рангел Рангелов

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 27
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.12.2011 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 11 от 23.11.2011 г.

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 № 11, взето с протокол № 3/23.11.2011 г. изменя
същото, както следва:
На основание чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, чл.5, ал.1,т.2 от ЗОБ и във вр. с
изпълнение изискванията на ЗОД при поемане на кръткосрочен дълг, чрез сключване
на договор за банков кредит, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Възлага ва кмета на Община Брезово, да извърши предварително пазарно
проучване чрез провеждането на преговори и набирането на банкови оферти за
финансовите параметри и другите условия при отпускането на Община Брезово на
краткосрочен банков кредит в размер на до 300 000 лв.
2. Възлага на кмета на Община Брезово, след извършването на дейностите по т.1,
да внесе в Общински съвет гр.Брезово, предложение за вземане на решение от
Общинския съвет за поемането от Община Брезово на краткосрочен дълг в размер на до
300 000 лв. Предложението за решение съгласно изискванията на глава ІV от ЗОД, да
бъде придружено от описание на финансовите параметри на дълга - размер на
краткосрочния дълг, срокове за усвояването му, лихмени условия, погасителна
схема,източници на погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по
обслужването на дълга върху бюджета на общината и др.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 28
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.12.2011 г.
ОТНОСНО: Предложение за избор на форма за управление на горските територии общинска собственост.

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.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.181, ал.2 от
Закона за горите, Общински съвет - Брезово избира като форма за
управление на горските територии - общинска собственост формата по
чл.181, ал.1 т.1а - Структурно звено в администрацията на община
Брезово с наименование ОГСЕ - Общинска Горскостопанска единица
“Брезово”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 29
Взето с протокол № 5 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.12.2011 г.
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия на ОбС - Брезово и избор на нейни
членове за изработване на проект на Наредба за управление и стопанисване на горските
територии на община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, направени предложения от общински
съветници за членове на Временната комисията, и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.31, ал.1 и чл.34, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезово създава Временна комисия за изработване на проект на Наредба за
управление и стопанисване на горските територии на община Брезово.
2. Избира следния състав на временната комисия по т.1:
Председател: Иван Баръмски – общински съветник
Членове: 1. Филип Георгиев – общински съветник
2. Димитър Томов – заместник кмет на община Брезово
3. Донка Калпошанова – ст.специалист в ОбА
4. адв. Никола Коцелов – юридически съветник на община
Брезово.
3. Възлага на комисията изработването на проект на Наредба за
управление и стопанисване на горските територии общинска собственост.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

