ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 158
Взето с протокол № 16 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.11.2016г.
ОТНОСНО: Изменение на решение на Общински съвет Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината по
докладна записка вх.№210/11.11.2016г., 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 №154, взето с
пр.№15 от заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
27.10.2016 год., изменя същото, както следва:
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 Наредбата 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 2016 год. , раздел ІІ, буква В„
„Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да продаде”, с
общински недвижим имот, представляващ: 60/540 ид. части от урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ХІІ /дванадесети/ 1261 /хиляда двеста шестдесет и
първи/, кв.33 /тридесет и трети/ от действащия подробен устройствен
план /ПУП/ на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на
кмета на гр.Брезово с площ на целия парцел 540 /петстотин и
четиридесет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ ХІ-481, улица, УПИ
ХІІІ-482, УПИ ХІV-480 и УПИ ХVІ-1256.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „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
№ 159
Взето с протокол № 16 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.11.2016г.

ОТНОСНО: Закупуване на лек автомобил за нуждите на „Комплекс за социални
услуги“.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината по докладна записка вх.№211/16.11.2016г., станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово реши:
1. За нуждите на „Комплекс за социални услуги” да бъде закупен
лек автомобил.
2. Разходите за закупуване да бъдат за сметка на собствени
приходи на Община Брезово.
3. Определя лимит на разходите – до 10 000 лева с ДДС.
4. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „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
№ 160
Взето с протокол № 16 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.11.2016г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Брезово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка
19.4 "Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка
19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 -2020 г. и Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
Общностите местно развитие No РД 50 –138 от 21.10.2016 г.,сключено между Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови” и Министерство на земеделието и храните.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината по
докладна записка вх.№213/16.11.2016г., станалите разисквания, и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2,
т.1 и ал. 3, 4 и 6 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на
подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено
от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите
местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Заповед № РД 09 – 632 от
31.08.2016 г. на Ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020
г. за одобрение на Заявление за одобрение № 19 – 19 – 2 – 01 –
41/31.05.2016 г. с финансов план за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите
местно развитие № РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2.
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“ от на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., сключено
между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на
земеделието и храните, Общинският съвет РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Брезово да подпише Запис
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на

ДФ „Земеделие” в размер на 228 925 лв. (двеста двадесет и осем хиляди
деветстотин двадесет и пет лв.) за обезпечаване на 100 % от заявения
размер на авансово плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на
мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г.
и Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите
местно развитие № РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2.
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“ от на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от ПРСР 2014 – 2020 г., сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови” и Министерство на земеделието и храните.
2. Възлага на кмета на община Брезово да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по Подмярка 19.4
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите
местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
ПРСР 2014 - 2020 г. и Споразумение за изпълнение на стратегия за
Водено от Общностите местно развитие № РД 50 – 138 от 21.10.2016 г.
по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
водено от общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и да ги представи
пред ДФ „Земеделие”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „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
№ 161
Взето с протокол № 16 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.11.2016г.

ОТНОСНО: Подпомагане на жители на общината с финансови средства.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината по докладна записка вх.№215/17.11.2016г., направено предложение
от общински съветник, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №37, т.5.2, взето с
протокол №5 от 28.01.2016г. на Общински съвет Брезово, Общинският съвет
дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
1. Иван Сашов Атанасов от с.Пъдарско със сумата от 100 /сто/ лева.
2. Иван Патев Кеврев от с.Чоба със сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.
3. Стефка Кръстева Будакова от гр.Брезово със сумата от 50 /петдесет/
лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

