ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 118
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Постоянната комисия по образованието,

културата, спорта, здравеопазване, социална политика, обществен ред и
вероизповедание към ОбС гр.Брезово за периода м.ноември 2015г. –
30.06.2016г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на председателя на ПК,
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 отчета
на Постоянна комисия по
образованието, културата, спорта, здравеопазване, социална политика,
обществен ред и вероизповедание към ОбС гр.Брезово за периода
м.ноември 2015г. – 30.06.2016г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 119
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение бюджета на община Брезово за 2015г.

Общинският съвет след като изслуша отчета и предложението на
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Брезово за
2015г., съгласно Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за
2015г., съгласно Приложение №7.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 120
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за записване, преместване и отписване на деца в
общинските детски градини.

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 ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК и
съгл. чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование
Общинският съвет – гр.Брезово приема Наредба за записване, преместване
и отписване на деца в общинските детски градини в община Брезово,
област Пловдив.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 121
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в регистъра
на общинските детски градини.

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 ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК и
съгл. чл.346, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование
Общинският съвет – гр.Брезово приема Наредба за обстоятелствата и реда
за вписване в регистъра на детските градини в община Брезово, област
Пловдив.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 122
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Готовността на общинските училища и детски градини за започване на
новата учебна година 2016/2017 година.

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, Общинския съвет- гр.
Брезово приема за сведение информацията за готовността на общинските
училища и детски градини за започване на новата учебна година 2016/2017
година.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 123
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив в общинските учебни
заведения и създаване на условия за нормалното им функциониране през 2016/ 2017
учебна година.

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.2 от ЗМСМА,чл.11, ал.1, т.2, т.3, ал.2 и чл.
11а от Наредба №7/29.12.2000 г. с изменения и допълнения на
същата от 2002,2003,2008, 2010, 2012 , 2013 и 2014 г., Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие през учебната 2016/2017 г. да се
сформират паралелки под норматив в общинските училища както
следва:
1.1 Начално училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Борец





Една самостоятелна паралелка в 1-ви клас с 8 ученици
Една самостоятелна паралелка във втори клас с 7 ученици
Една самостоятелна паралелка в 3-ти клас с 11 ученици
Една самостоятелна паралелка в 4-ти клас с 7 ученици

1.2 Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Стрелци








Една самостоятелна паралелка в първи клас с 12 ученици
Една самостоятелна паралелка във втори клас с 13 ученици
Една слята паралелка в трети и четвърти клас с 18 ученици
Една самостоятелна паралелка в пети клас със 11 ученици
Една самостоятелна паралелка в шести клас с 14 ученици
Една самостоятелна паралелка в седми клас с 17 ученици
Една самостоятелна паралелка осми клас с 14 ученици

1.3 СУ „Христо Смирненски” гр. Брезово
 Една самостоятелна паралелка в 10 клас с 11 ученици
 Една самостоятелна паралелка в 12 клас с 9 ученици
1.4 ПГ„Златю Бояджиев” гр. Брезово
 Една самостоятелна паралелка в 9а клас със 17 ученици
 Една самостоятелна паралелка в 11 клас със 17 ученици

2. Да се осигурят от бюджета на общината за 2017г. допълнителни
средства за маломерните паралелки в размер, както следва:
2.1 За НУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Борец – 40 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 21 328 лв.
2.2 За ОУ„Св.св. Кирил и Методий” с. Стрелци – 20 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива
за минимален брой и действителния брой на учениците в
съответните паралелки, в размер на 7 912 лв.
2.3 За СУ „Христо Смирненски” – гр. Брезово - 20 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива
за минимален брой и действителния брой на учениците в
съответните паралелки, в размер на 5 504 лв.
2.4 За ПГ „Златю Бояджиев” – гр. Брезово - 20 % от размера на единния
разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 776 лв.
/Прилагам справка за средствата, необходими за дофинансиране на
паралелките под норматив/
3. За целодневните детски градини Общинският съвет определя 12
деца средна месечна посещаемост през учебната 2016/ 2017г., с
изключение на времето от 22.12.2016 г. до 04.01.2017 г. и от

01.06.2017 г. до 15.09.2017 г., както и при епидемия и карантина в
детската градина.
4. Кметът на общината да определи със Заповед числеността на
персонала в детските градини през учебната 2016/2017 г.

5. В ДГ „Роза” с. Борец да продължи да функционира една сборна
група с деца от 2 до 5 г. възраст.
6. В ДГ „Светлина” с. Стрелци да продължи да функционира една
сборна група с деца от 2 до 6 г. възраст.
7. Транспортирането на пътуващите деца от ДГ да става с
придружител, осигурен от директора на съответната детска градина.
8. Да се осигури в срок до 19.10.2016 г. във всички общински учебни
заведения за есенно-зимния отоплителен сезон твърдо и течно гориво,
както и годни за безаварийна експлоатация отоплителни уреди.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 124
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот с.Върбен

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от 23.08.2016 год.
на урегулиран поземлен имот VІІ /седми/ Стопански дейности, кв.25
/двадесет и пети/ от действащия план на с.Върбен, одобрен със
заповеди №02/03.02.1995 г. И №356/29.06.2006 г. на кмета на общината с
площ 380 /триста и осемдесет/ кв.м, при граници: УПИ VІІІ 164, УПИ VІ161, улица и улица в размер на 1216,00 /хиляда двеста и шестнадесет/
лева.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинска собственост /ЗОС/ и чл.71, ал.2 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово: Определя цена на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІІ /седми/ Стопански дейности, кв.25 /двадесет
и пети/ от действащия план на с.Върбен, одобрен със заповеди
№02/03.02.1995 г. И №356/29.06.2006 г. на кмета на общината с площ 380
/триста и осемдесет/ кв.м, при граници: УПИ VІІІ 164, УПИ VІ-161, улица
и улица в размер на 1216,00 /хиляда двеста и шестнадесет/ лева.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1
и 3 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредба за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово: Дава съгласие урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІІ /седми/ Стопански дейности, кв.25 /двадесет
и пети/ от действащия план на с.Върбен, одобрен със заповеди
№02/03.02.1995 г. И №356/29.06.2006 г. на кмета на общината с площ 380
/триста и осемдесет/ кв.м, при граници: УПИ VІІІ 164, УПИ VІ-161, улица
и улица да бъде ПРОДАДЕН на СТОЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛКОВА с
постоянен адрес с.Върбен, общ.Брезово при цена на имота в размер на
1216,00 /хиляда двеста и шестнадесет/ лева.
4. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 125
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Продължаване срока на договор №108/25.08.2011 год. за отдаване
под наем на недвижим имот-частна 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, във връзка с чл.22, ал.5 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продължен за срок от 5 /пет/ години,
считано от 26.08.2016 год. договор за наем №108/25.08.2011 год. с
наемател АТАНАС ФИЛЧЕВ ФИЛЧЕВ постоянен адрес: с.Стрелци.
2. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия по продължаване на договора за наем.
Забележка: Поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на интереси,
общинският съветник Иван Стайков не участва в гласуването.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 126
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Прехвърляне правата по договор №108/25.08.2011г. за наем на
общински недвижим имот.

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, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие АТАНАС ФИЛЧЕВ ФИЛЧЕВ, постоянен адрес: с.Стрелци да
прехвърли правата по договор №108/ 25.08.2011 год. за наем на общински недвижим
имот представляващ поземлен имот №000532 /нула, нула, нула, пет,три,две/ от КВС на
с.Стрелци, НТП: рибарник с площ 6,319 /шест декара триста и деветнадесет кв.м/ дка,
местност ДРУМА”, при граници и съседи: 000534-полски път-ОПФ-Стрелцинеобр.земя,
000533-пасище,
мера-ОПФ-Стрелци-необр.земя,
000530-язовир„СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ УРОЖАЙ”, 000531-др.селскостопанска територияобщина Брезово и други на „СТРЕЛА -2007”ООД, седалище и адрес на управление
с.Стрелци с управители и съдружници Иван Димов Стайков, Атанас Филчев Филчев и
Продан Кръстев Гърдов.
2. Всички клаузи по договора остават в сила и по отношение на встъпилия в
правата на наемател „СТРЕЛА -2007”ООД, седалище и адрес на управление
с.Стрелци.

Забележка: Поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на интереси,
общинският съветник Иван Стайков не участва в гласуването.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 127
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински недвижим имот представляващ УПИ І
магазин строителни материали, кв.30 от плана на с.Пъдарско.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.1,2 и 3 от
Закона за общинската собственост, чл.22 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие УПИ І /първи/ магазин за строителни материали, кв.30
/тридесети/ от действащия план на с.Пъдарско, одобрен със заповед №33/15.11.1991
г. на кмета на общината с площ 3400 /три хиляди и четиристотин/ кв.м ВЕДНО с
построената в този имот едноетажна паянтова сграда /бивш пункт за
ракиеизваряване/ с площ 105 /сто и пет/ кв.м, за която е отреден имотен номер 260,
при граници на целия имот :улица, УПИ ІІ 264, УПИ ІІІ 264, УПИ ІV 264, УПИ VІ 262,
УПИ VІІ 261 и улица да бъде отдаден под наем за срок от 10 /десет/ години след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева
годишен наем за целия имот, от които 68,00 лева - наем за дворното място и 52,00 леванаем за сградата.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 100,00 /сто/ лева.
4. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем със спечелилия търга.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 128
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Допълване списъка на длъжностите и на лицата които имат право на
транспортни разноски.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и направено от него устно допълнение, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ,
Общинският съвет гр.Брезово допълва Приложение №6 към решение №37
на Общински съвет гр.Брезово, взето с протокол № 5 от 28.02.2016г., както
следва:
№
Име, презиме, Фамилия
Длъжност
Маршрут от – до и
по
обратно
ред
Общинска администрация
1.
Катя Иванова Расолкова
Ст.специалист
Раковски-Брезово
2.
Стоян Кунев Славчев
шофьор
Чоба-Брезово
3.
Стоян Колев Кирин
шофьор
Чоба-Брезово
4.
Марина Милкова Райкова Ст.специалист
Стряма-Брезово
5.
Цаньо Дончев Лазаров
Ръководител на Хисаря-Брезово
ОГСЕ «Брезово»
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 129
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за задгранична служебна командировка.

Общинският съвет след като изслуша заявлението на кмета на
общината, 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
периода16-20 октомври 2016 г. в Република Хърватия.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 130
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Предоставяне на имоти с НТП: полски пътища и напоителни канали,
попадащи в масиви за ползване и определяне размера на наема за стопанската
2016/2017 год. в землищата на община 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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 37„в”, ал.16 от Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи и чл.75а от ППЗСПЗЗ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава предварително принципно съгласие за предоставяне на имоти с начин на
трайно ползване полски пътища, напоителни канали и канали, попадащи в масиви за
ползване в землищата на с.Борец, гр.Брезово, с.Дрангово, с.Зелениково, с.Златосел,
с.Пъдарско, с.Розовец, с.Свежен, с.Стрелци, с.Чоба за стопанската 2016/2017 год.,
които имоти да бъдат включени в заповедта по чл.37”в”, ал.4 от ЗСПЗЗ.
2. Наемната цена за имотите с начин на трайно ползване полски пътища,
напоителни канали и канали да бъде в размер на средното годишно рентно плащане за
съответното землище, определена с доклад от 29.01.2016 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД 11-030/05.01.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Пловдив за
определяне средните рентни плащания за землищата по общини и начин на трайно
ползване.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 131
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска
собственост за настаняване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства в
землището на с.Пъдарско .

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост , чл.66, т.6 от Наредба за реда за придобиване , управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.11, ал.1 и 2 от Закона за пчеларството
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 10
/десет/ години, с цел устройване на постоянен пчелин с над десет пчелни семейства на
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ от гр.Пловдив върху общински недвижим
имот представляващ: част от поземлен имот №000285 /нула,нула, нула, две, осем, пет/
от КВС на с.Пъдарско, НТП:пасище,мера с площ 4,943 / четири хиляди деветстотин
четиридесет и три кв.м/ дка, местност „ЧАИР ГЬОЛ”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи: имоти №000407-залесена територия-МЗХ-ДЛ, 000286-полски пътОПФ-Пъдарско-необр.земя, землищна граница и 024001-изоставена нива-ОПФПъдарско-обр.земя.
2. Определя цена на учреденото право на ползване за една календарна година в
размер на 35,00 /тридесет и пет/ лева за 1,500 дка.
3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
подписване на договор за учредено право на ползване.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 132
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижими имоти общинска
собственост за настаняване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства в
землищата на с.Бабек, с.Зелениково, с.Чехларе, с.Розовец и с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложението на общински съветник, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост , чл.66, т.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.11, ал.1 и 2 от Закона за пчеларството
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 10
/десет/ години с цел устройване на постоянни пчелини с над десет пчелни семейства на
„СРЕДНОГОРИЕ-2014”ООД, седалище и адрес на управление гр.Пловдив,
представлявано от ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЖУЛЕВ - управител, върху общински
недвижими имоти представляващи:
Част от поземлен имот №021212/нула,две,едно,две,едно,две/ от КВС на
с.Свежен, НТП:пасище,мера с площ 58,437 /петдесет и осем декара четиристотин
тридесет и седем кв.м/ дка, местност „16 ЧЕРЕШКАТА”, Х/десета/ категория, при
граници и съседи:имоти №021211-нива-н-ци на Мария и Петър Каламови, 021123полски път-кметство с.Свежен, 021214-нива-н-ци на Стойчо Атанасов Пасков,
021215-нива-н-ци на Иван Атанасов Пасков и други, която част е с площ 1,500 дка,
съгласно скица-предложение.
Част от поземлен имот №028019/нула,две,осем,нула,едно, девет/ от КВС на
с.Бабек, НТП:нива с площ 4,256 /четири декара двеста петдесет и шест кв.м/ дка,
местност „33 ГОРЯЛА САЯ”, Х/десета/ категория, при граници и съседи:имоти
№028066-полски път-кметство с.Бабек, 028069-дере-кметство сБабек, 028070—

полски път-кметство с.Бабек, 028020-нива-н-ци на Христо Стефанов Христев и
други, която част е с площ 1,500 дка, съгласно скица-предложение.
Част от поземлен имот №031119 /нула,три,едно,едно,едно, девет/ от КВС на
с.Чехларе, НТП:пасище, мера с площ 6,728 /шест декара седемстотин двадесет и
осем кв.м/ дка, местност „36 ЛИВАДКИТЕ”, IХ/девета/ категория, при граници и
съседи:имоти №031040-нива-н-ци на Пеню Георгиев Хаджийски, 031043-нива-Петра
Стоилова Онкова, 031124-полски път-общ.земя кметство Чехларе, 032104-полски
път-общ.земя кметство Чехларе и други, която част е с площ 1,500 дка, съгласно
скица-предложение.
Поземлен имот №085014/нула,осем,пет,нула,едно,четири/ от КВС на с.Розовец,
НТП:нива с площ 2,264 /два декара двеста шестдесет и четири кв.м/ дка, местност
„ПОПРАЩЕНКА”, Х/десета/ категория, при граници и съседи:имоти №085010стопански двор-ДПФ-МЗХ, 084019-широколистна гора-МЗХ-ДЛ, 085001-нива-Михо
Коев Коевски и 085017-пасище, мера-кметство Розовец-необр.земя.
Част от поземлен имот №033024/нула,три,три,нула,две, четири/ от КВС на
с.Розовец, НТП:пасище, мера с площ 3,898 /три декара осемстотин деветдесет и осем
кв.м/ дка, местност „МОГИЛКИТЕ-ДЪБИТЕ”, IХ/девета/ категория, при граници и
съседи:имоти №033013-нива-„ГРАНД АГРО”ООД, 033012-нива-Слав Николов Кормев,
033011-нива-н-ци на Недю Стефанов Недев, 033010-нива-кметство Розовец-обр.земя и
други, която част е с площ 1,500 дка, съгласно скица-предложение.
Част от поземлен имот №059019/нула,ет, девет, нула, едно, девет/ от КВС на
с.Розовец, НТП:нива с площ 13,072 /тринадесет декара седемдесет и два кв.м/ дка,
местност „МАРАНДЖИК-КИН.КАЛЕ”, ІХ/девета/ категория, при граници и
съседи:имоти №059018-нива-н-ци на Спаска Спасова Йондрова, 059027-полски пъткметство Розовец-необр.земя, 059024-път ІІ клас-държавата, 059029-паркингкметство Розовец-необр.земя и други, която част е с площ 1,500 дка, съгласно скицапредложение.
Част от поземлен имот №000421/нула,нула, нула, четири, две, едно/ от КВС на
с.Зелениково, НТП:пасище, мера с площ 8,777 /осем декара седемстотин седемдесет и
седем кв.м/ дка, местност „БЯЛ КАМЪК”, IХ/девета/ категория, при граници и
съседи:имоти №000377-път ІV клас-Зелениково-необр.земя, 000420-полски път-ОПФЗелениково-необр.земя, която част е с площ 1,500 дка, съгласно скица-предложение,
която част е с площ 1,500 дка, съгласно скица-предложение.
2. Определя цена на учреденото право на ползване за една календарна година,
както следва:
Землище

Поземлен
имот №

Площ, която
се оценява в
дка

Цена на правото на ползване
за целия имот за календарна
година

БАБЕК

028019

1,500

35,00

СВЕЖЕН

021212

1,500

35,00

ЧЕХЛАРЕ

031119

1,500

35,00

ЗЕЛЕНИКОВО

000421

1,500

35,00

РОЗОВЕЦ

085014

2,264

35,00

033024

1,500

35,00

059019

1,500

35,00

3. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия за
подписване на договор за учредено право на ползване.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 133
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.
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 чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 37, т. 5.2, взето с
протокол № 5 от 28.01.2016 г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският
съвет гр. Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато лицето Пеню Танев
Пенев с. Чоба със сумата от 100.00 /сто/ лева.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 134
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за съгласие Община Брезово да кандидатства с
проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път „/PDV1231,Стряма –
Пъдарско/- Момино село-граница общ.(Раковски-Брезово)-Борец-Върбен” от км 5+130
до км 10+285, съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово, област
Пловдив” за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 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, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.35, ал.1 от
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на
Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.), Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие Община Брезово да кандидатства с проект: „Реконструкция и
рехабилитация на общински път „/PDV1231,Стряма –Пъдарско/ - Момино селограница общ.(Раковски-Брезово) - Борец-Върбен” от км 5+130 до км 10+285,
съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово, област Пловдив” за
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) съгласно условията и реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020 г. на Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.);
2. Възлага на Кмета на Община Брезово да предприеме всички необходими
действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 135
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.

ОТНОСНО: Вземане на решение, че дейностите включени в проект: „Реконструкция и
рехабилитация на общински път „/PDV1231,Стряма –Пъдарско/- Момино село-граница
общ.(Раковски-Брезово)-Борец-Върбен” от км 5+130 до км 10+285, съоръжения и принадлежности
към него в Община Брезово, област Пловдив”, с който Община Брезово ще кандидатства за
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са предвидени в Общинския
план за развитие на Община Брезово 2014-2020 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, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.17, т.1 и чл.35,
ал.1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на
Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.), Общинският съвет
гр.Брезово удостоверява следното:
1. Дейностите включени в проект: „Реконструкция и рехабилитация на част
от уличната мрежа в гр.Брезово, с.Борец, с.Чоба и с.Пъдарско, община Брезово,
Пловдивска област” , с който Община Брезово ще кандидатства за безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно условията и реда на
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Министерство на земеделието и

храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.) са предвидени в Общинския план за развитие на
Община Брезово 2014-2020г. в частта:
ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на инвестиционния потенциал на общината, чрез
модернизация на местната техническа и социална инфраструктура
Специфична цел 1.1. Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа
Мярка 1.1.1. Ремонт, разширяване и модернизация на местната транспортна
инфраструктура - пътища.
Специфична цел 1.3. Благоустрояване на населените места от Общината
2. Възлага на Кмета на Община Брезово да предприеме всички необходими
действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 136
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за съгласие Община Брезово да кандидатства с
проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в
гр.Брезово, с.Борец, с.Чоба и с.Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област” за
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 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, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.35, ал.1 от
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на
Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.), Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие Община Брезово да кандидатства с проект: „Реконструкция и
рехабилитация на част от уличната мрежа в гр.Брезово, с.Борец, с.Чоба и
с.Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област” за безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно условията и реда на Наредба № 12 от 25
юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. на Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ
бр.60 от 2016г.);

2. Възлага на Кмета на Община Брезово да предприеме всички необходими
действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 137
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.

ОТНОСНО: Вземане на решение, че дейностите включени в проект: „Реконструкция и
рехабилитация на част от уличната мрежа в гр.Брезово, с.Борец, с.Чоба и с.Пъдарско,
община Брезово, Пловдивска област”, с който Община Брезово ще кандидатства за
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са
предвидени в Общинския план за развитие на Община Брезово 2014-2020 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, във връзка с чл.21, ал.1 т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.17, т.1 и чл.35, ал.1 от
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на
Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.), Общинският съвет
гр.Брезово удостоверява следното:
1. Дейностите включени в проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от
уличната мрежа в гр.Брезово, с.Борец, с.Чоба и с.Пъдарско, община Брезово,
Пловдивска област” , с който Община Брезово ще кандидатства за безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно условията и реда на
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Министерство на земеделието и
храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.) са предвидени в Общинския план за развитие на
Община Брезово 2014-2020г. в частта:
ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на инвестиционния потенциал на общината, чрез
модернизация на местната техническа и социална инфраструктура
Специфична цел 1.1. Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа
Мярка 1.1.1. Ремонт, разширяване и модернизация на местната транспортна
инфраструктура - пътища.
Специфична цел 1.3. Благоустрояване на населените места от Общината
2. Възлага на Кмета на Община Брезово да предприеме всички необходими
действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 138
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за съгласие Община Брезово да кандидатства с
проектите: „Изграждане на площадка за отдих и развлечения в гр. Брезово община
Брезово” - ІІ-ри етап и
„Благоустрояване и озеленяване на централна част на с. Чоба,
община Брезово,
включваща: УПИ І-2123, парк; северната част на УПИ ІІ-1588, читалище, кв. 62 и
прилежащи пешеходни пространства – тротоари; алея от о.т. 156 до о.т. 159 и част от
УПИ І-1578, кметство, кв.43 по плана на с. Чоба, община Брезово” за безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 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, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.35, ал.1 от Наредба № 12
от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Министерство на
земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.), Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие Община Брезово да кандидатства с проект: „Изграждане на
площадка за отдих и развлечения в гр. Брезово община Брезово” - ІІ-ри етап и
„Благоустрояване и озеленяване на централна част на с. Чоба,
община Брезово,
включваща : УПИ І-2123, парк; северната част на УПИ ІІ-1588, читалище, кв. 62 и
прилежащи пешеходни пространства – тротоари; алея от о.т. 156 до о.т. 159 и част от
УПИ І-1578, кметство, кв.43 по плана на с. Чоба, община Брезово” за безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно
условията и реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г. на Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.).
2. Възлага на Кмета на Община Брезово да предприеме всички необходими
действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 139
Взето с протокол № 13 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.09.2016г.

ОТНОСНО: Вземане на решение, че дейностите включени в проектите: „Изграждане
на площадка за отдих и развлечения в гр. Брезово община Брезово” - ІІ-ри етап и
„Благоустрояване и озеленяване на централна част на с. Чоба,
община Брезово,
включваща: УПИ І-2123, парк; северната част на УПИ ІІ-1588, читалище , кв. 62 и
прилежащи пешеходни пространства – тротоари ; алея от о.т. 156 до о.т. 159 и част от
УПИ І-1578, кметство, кв.43 по плана на с. Чоба, община Брезово”, с които Община
Брезово ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ са предвидени в Общинския план за развитие на Община Брезово 2014-2020г.

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.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.17, т.1 и чл.35,
ал.1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на
Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.), Общинският съвет
гр.Брезово удостоверява следното:
1. Дейностите включени в проектите: „Изграждане на площадка за отдих и
развлечения в гр. Брезово, община Брезово” - ІІ-ри етап и
„Благоустрояване и озеленяване на централна част на с. Чоба,
община Брезово,
включваща: УПИ І-2123, парк; северната част на УПИ ІІ-1588, читалище, кв. 62 и
прилежащи пешеходни пространства – тротоари; алея от о.т. 156 до о.т. 159 и част от
УПИ І-1578, кметство, кв.43 по плана на с. Чоба, община Брезово”, с които Община
Брезово ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
съгласно условията и реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на
Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр.60 от 2016г.) са предвидени в Общинския
план за развитие на Община Брезово 2014-2020 г. в частта:

ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на инвестиционния потенциал на общината, чрез
модернизация на местната техническа и социална инфраструктура
Специфична цел 1.3. Благоустрояване на населените места от Общината
2. Възлага на Кмета на Община Брезово да предприеме всички необходими
действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
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