ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 172
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Общинския план за развитие на община Брезово 2007-2013 г. през 2010
и 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.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24,
т.2 от Закон за регионалното развитие, Общинският съвет – Брезово,
1. Одобрява годишен план за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Брезово за 2007-2013 г.
2. Задължава кмета на общината да предостави копие от годишния
доклад за наблюдение на изпълнение на общинския план за
развитие в 7-дневен срок от датата на решение за одобрението му
на председателя на Областния съвет за развитие, както и да
предприеме мерки и действия по осигуравяне на прозрачност и
публичност.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 173
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение бюджета на община
Брезово към 30.06.2012 год.

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. 2, вр. с чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА,
Общинският съвет - Брезово приема информация за касовото изпълнение
бюджета на община Брезово към 30.06.2012 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 174
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на ПК по бюджет, финанси, икономика
и нормативна уредба.
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 отчета за дейността на на постоянната комисията по
бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба за сведение.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 175
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет за
периода 07.11.2011 г. до 30.06.2012 г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.102, ал.2
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,
Общинският съвет гр.Брезово приема отчет за изпълнение на решенията за
периода 07.11.2011 г. до 30.06.2012 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 176
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията
и безопасността на движението на територията 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.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.2 от Закон за
нормативните актове, Общинският съвет гр.Брезово:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество,
организацията и безопасността на движението на територията на община
Брезово, както следва:
§ 1. Приема нова редакция на чл. 62 със следния текст:
Чл. 62. Актовете за установени нарушения се издават от:
- органите на РПУ – Раковски;
- Длъжностни лица от ОбА, както и други лица, определени със заповед
на кмета на общината.
§ 2. Измененията и допълненията в Наредба № 1 за поддържане на
обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезово са приети
с решение № ....., п-л № ......./........... 2012 г. и влизат в сила с приемането
им.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 177
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот
публична общинска собственост в 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.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявен за частна общинска собственост
поземлен имот № 000531 от КВС на с.Стрелци, НТП: друга
селскостопанска територия с площ 1,614 дка, местност „ДРУМА”, ІV
Категория, при граници и съседи: поземлен имот № 000559-път ІІІ клас –
държавно, поземлен имот №000530-язовир- „Сдружение за напояване
Урожай”, поземлен имот № 000532-рибарник-община Брезово и поземлен
имот № 063041-канал - ОПФ - Стрелци-необр.земя, поради отпаднала
необходимост имота да бъде публична общинска собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 178
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот
публична общинска собственост в гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявявен за частна общинска собственост
поземлен имот № 001060 от КВС на гр.Брезово, НТП: др. неизп.нива с
площ 22.763 дка, ІІІ категория, местност „Кооперативна нива”, при
граници и съседи: поземлен имот № 001046-храсти-ОПФ-необр.земя, №
000438-храсти-Мария Тодорова Костанева, № 000439-полски път-ОПФнеобработваема земя, № 000444-полски път-ОПФ - необработваема земя и
други, поради отпаднала необходимост имота да бъде публична общинска
собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 179
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на нова начална тръжна цена на общински
вещи.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.5 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде намалена началната тръжна цена на общински
вещи, както следва:
Вид на МПС / вещта

1. Автомобил-марка „BMW 520 И” с регистрационен
№РВ 0014 СС, рама WBAHB51040BOO7930, № на
двигателя 337406020651
2. Лек автомобил „Чероки Джип” с регистрационен
номер РВ 8597 ММ, двигател – 002MX21, рама №
1J4FJ78L5LL219578, бензинов, дата на първоночална
регистрация 05.09.1990 год., задвижване 4х4.
63Фреза ФУ-251

Начална
тръжна цена в
лева без
включен ДДС
ПРЕДИШНА

Начална тръжна
цена в лева без
включен ДДС
НОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1 400,00

840,00

2 500,00

1500,00

3 000 ,00

2000,00

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 180
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква А „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да предостави под наем” с общински недвижим имот ,
представляващ: помещения, намиращи се на ІІ етаж в двуетажна масивна
стомонобетонна сграда - здравна служба, построена в УПИ VІІ 1584 „Здравна служба”,
кв.43 от действащия план на с.Чоба, одобрен с решение №343 от 15.07.2003 год. на
Общински съвет гр.Брезово, при граници на целия имот : УПИ ІІ-1580, ІІІ-1580,ІV1581,улица,УПИ VІІІ-1585 „Магазин” и УПИ VІ-1583. Помещенията са с обща площ 75
кв.м и са:
 Помещение с площ 8,6 кв.
 Помещение с площ 12,5 кв.м
 Помещение с площ 12,9 кв.м
 Помещение с площ 12,5 кв.м
 Помещение с площ 15,7 кв.м,
 Помещение-санитарен възел с площ 9,2 кв.м
 Коридор с площ 4,0 кв.м
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 181
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от общински недвижим
имот – публична общинска собственост в с.Чоба.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.,1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.18,
ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години за
устройване на медицински център, чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински недвижим имот представляващ : помещения , намиращи се на ІІ
етаж в двуетажна масивна стомонобетонна сграда-здравна служба, построена в
УПИ VІІ 1584 „Здравна служба”, кв.43 от действащия план на с.Чоба, одобрен с
решение №343 от 15.07.2003 год. на Общински съвет гр.Брезово, при граници на целия
имот : УПИ ІІ-1580, ІІІ-1580,ІV-1581,улица,УПИ VІІІ-1585 „Магазин” и УПИ VІ-1583,
които помещения са с обща площ 75 кв.м и са:
 Помещение с площ 8,6 кв.
 Помещение с площ 12,5 кв.м
 Помещение с площ 12,9 кв.м
 Помещение с площ 12,5 кв.м
 Помещение с площ 15,7 кв.м,
 Помещение-санитарен възел с площ 9,2 кв.м
 Коридор с площ 4,0 кв.м
2. Определя начална тръжна цена в размер на 113,00 /сто и тринадесет/ лева
месечен наем без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева.
4. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписването на договор за наем на обекта.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 182
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена
линия и разписания по нея от квотата на община Брезово в областна
транспортна схема.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1, ал.2, т.2, ал.3, 4 и 5,
чл.19 и чл.22 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и
съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет
гр.Брезово:
I. Дава съгласие да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на
пътници за срок до 5 /пет/ години по линия и разписания по нея, от областна
транспортна схема по направление С.ТЮРКМЕН-ГР.ПЛОВДИВ-С.ТЮРКМЕН ,
от квотата на Община Брезово, както следва:
1.1 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №020101от м.април 2009 год.с час на
тръгване от с.Тюркмен 7,35 часа и час на връщане от гр.Пловдив 13,20 часа.
1.2 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №020201 ОТ 07.07.2009 год.с час на тръгване
от с.Тюркмен 18,00 часа и час на връщане от гр.Пловдив 19,25 часа.
1.3 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ /без номер и дата/ с час на тръгване от
с.Тюркмен 15,55 часа и час на връщане от гр.Пловдив 17,25 часа.
II.Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически
условия към превозните средства:
1.Кандидатите да са физически и юридически лица,регистрирани като
търговци,които
притежават
лицензия/лиценз
за
общността/
и
други
документи,изисквани от Закона за автомобилните превози,Наредба № 33 от 3 ноември
1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и

съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
2.Не се допускат до оценяване кандидати,които:
2.1.Не са осигурили необходимия брой превозни средства от съответната категория
и клас,включително и резервни,за извършване на обявения превоз;
2.2.Не са представили някой от задължителните документи;
2.3.Към датата на подаване на документите имат данъчни задължения,задължения
към осигурителни фондове или Община Брезово.
2.4.Са представили предложение за участие придружено с документи и техникоикономическо предложение,които са непълни или не отговарят на предварително
обявените условия.
3.При изготвянето на технико-икономическото предложение и документацията за
конкурса,кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените
условия на конкурса.
4.Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса
5. Технико-икономическото предложение се изготвя съобразно предварително
обявените условия и критерии за оценка.Същото се отпечатва или попълва с
неизтриваемо мастило и се подписва на всяка страница от участника или надлежно
упълномощени за това лица.
6.Необходим брой автобуси за обслужване на линията – основни 1,резервен 1 с
класове ІІ,ІІІ и В.
7.Превозните средства да са минали периодичен преглед за техническа
изправност,съгласно ЗДП.
8.Кандидата поставя предложението за участие с документите и технико
икономическото предложение в два отделни непрозрачни плика,с надписи – документи
и технико икономическо предложение.Двата плика се поставят в трети,надписан с
адреса за кореспонденция на кандидата,телефон,факс,както и наименованието на
конкурса-„Обществен превоз на пътници по автобусна линия от Областна транспортна
схема – квота Община Брезово”.
III.Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в
конкурса.
Кандидатите трябва да представят следните документи,като условие за допускане до
оценяване на предложенията:
1. Списък /съдържание/ на представените документи подписан и подпечатан от
кандидата.

2. Свидетелство за съдимост на лицето, което е професионално
компетентно/оригинал/ и на собственика и за всеки от управителите и за членовете на
управителните органи на кандидата,а в случай,че членовете са юридически лица-за
техните представители в съответния управителен орган-оригинал на свидетелството за
съдимостqиздадено не по- рано от един месец преди датата на отваряне на документите
от комисията.
3. Копие на документа на професионално компетентното лице и договора за
назначаването му-заверено копие от кандидата.
4. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез
пълномощник.
5. Решение на общото събрание на търговското дружество (съответно решение на
едноличния собственик на капитала или Решение на Съвета на директорите за АД) за
участие в конкурса, съобразно разпоредбите на търговския закон- оригинал.
6. Удостоверение за данъчна регистрация по ЗДДС -заверено копие от кандидата.
7. Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници в страната/лиценз за
общността/- нотариално заверено копие.
8. Списък на автомобилите – марки ,модели,с които се участва в конкурса- подписан
и подпечатан от кандидата.
9.Нотариално заверени копия на Удостоверение на ППС за обществен превоз на
пътници на територията на РБ копие на контролния талон към знака за периодичен
преглед за проверка на техническата изправност на автобусите,копия от протокол за
периодичен преглед и карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници
към протокол за периодичен преглед за техн.изправност №……или Удостоверение за
техническа изправност част I и II и знак за периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на ППС./заверени копия от кандидата/;нотариално заверено
копие на свидетелство за регистрация на ППС
10.Документ за собствена или договор за наета гаражна площ,съответстваща на броя
на превозните средства.
11.Документ за собствен, договор за нает сервиз за ремонт и поддържане в
изправност на автобусите или договор за обслужване с оторизиран сервиз
представител.
12. Договор за осигурен предпътен технически преглед на МПС и медицински
преглед на водачите,който да осигурява изпълнението на чл.8 ал.3 т.7;8;9 и 10 от
Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси ,
пътническите таксиметрови автомобили, трамваи и други моторни превозни средства
за превоз на хора,издадена от Министерство на транспорта и Министерство на
вътрешните работи-заверени копия от кандидата.

13. Заверени от кандидата копия на полици и платежни документи,които показват,че
са осигурени действащи задължителните застраховки, включително и за злополука за
всяко МПС.
14. Заверени от кандидата копия от договори с водачи на МПС, свидетелство за
управление на МПС за съответната категория и копия от удостоверенията за
психологическа годност на водачите/броят на договорите трябва да бъде равен на броя
на изискващите се основни автобуси за съответната линия /.
15. Удостоверение за липса на данъчни задължения, задължения към осигурителни
фондове и удостоверение за липса на задължения към Община Брезово на фирмата
,които са издадени не по -рано от един месец преди датата на отваряне на документите
от комисията- оригинал.
16. Документ за закупена конкурсна документация
IV.Утвърждава приложените проекти на документи, част от конкурсната
документация:
1. Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.
2. Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.
3. Образец на предложение.
4. Проект на договор.
5. Декларация – приложение № 1
6. Декларация – приложение № 2
V. Определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на
предложенията, съответно:
Председател: Стоян Савов – Заместник кмет на общината
и членове:
1. инж.Иван Баръмски - Директор на дирекция „ОА”
2. инж.Борис Гърков-директор на дирекция „СА”
3. адвокат Никола Коцелов
4. Юлиян Бейнов-Председател на Регионална организация „Автомобилни
превози Пловдив”
5...............Представител на „КД-ДАИ” гр.Пловдив
6.............. сектор "ПП" при ОД на МВР Пловдив

Резервни членове: Димитър Томов-заместник кмет на общината- за председател
- Петя Иванова – старши специалист в дирекция „ОА”- за член
- адв.Иван Стоев-общински съветник –з а член
VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства – 20 точки
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС-“ЕВРО/EURO 0”-8
точки
Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO І”-10
точки
Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІ”12 точки
Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІІ”14 точки
Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІV”16 точки
Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO V”18 точки
Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO VІ”20 точки

Доказва се с оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация
на ППС-част І,когато в т.V9 или оригинал или заверено копие на сертификат от завода
производител на превозното средсво.
2. Възрастов състав на автобусите – 15 точки/определя се въз основа на записаното
в буква /В/ на част I от оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за
регистрация на ППС – част I/
2.1. До 3/три/ години от датата на първоначалната регистрация – 15 точки
2.2. За всяка следваща година след трите години от датата на първоначална
регистрация – по 1 точка по- малко
3.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица-5 точки
3.1.Оборудвани – 5 точки
3.2.Необорудвани – 0 точки
4. Собственост на автобусите, с които разполага превозвача. – 10 точки
4.1. Собствени или финансов лизинг– 10 точки
4.2. Наети по договор за наем за не по-малко от 5 години и вписани в лицензията –
4 точки

5. Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 10 точки
5.1. Оборудвани с климатик /декларация/ - 10 точки
5.2. Необорудвани – 0 точки
6.Предлагана цена с включен ДДС- за пътникокилометър на база приложена
Калкулация за образуване на разценката /да се приложи и цена на билети до населените
места по маршрутното разписание,на база предложената цена на п/км/ - 15 точки.
6.1.Най -ниска цена – 15 точки
6.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко
7.Доказан опит при извършване на обществен превоз на пътници - 15 точки.
7.1 За опит над 10 години – 10 точки
7.2 За опит до 10 години -5 точки
Доказва се със заверено копие от договор за извършване на обществен превоз на
пътници.
8. Наети на трудов договор граждани с постоянен адрес на територията на
община Брезово- 10 точки./Доказва се със заверено копие от трудовия договор на
лицата./
Оценките по точки 1, 2, 3, 4 и 5 са средно претеглени величини и се изчисляват по
формулата:
Т = ∑/Х*К/ ,
Х
където Т – общо точки за съответния показател
∑ Х – брой автобуси от съответната група
К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус, К оценка
=К1+К2+К3+К5+К6
∑ Х = общ брой оценени автобуси
Оценката е точкова/максимален брой точки 100/. Класирането на офертите става по
общия брой натрупани точки. На първо място се класира кандидата получил най-голям
брой точки.
VІI. На основание чл.17 (3) от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС
организирането и провеждането на конкурса се възлага на Кмета на
Общината.

Приложения:
1.Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.
2.Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.
3.Образец на предложение.
4.Проект на договор.
5.Декларация – приложение № 1
6.Декларация – приложение № 2

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 183
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 61 от 17.02.2012 г.
на ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато
лицето Николай Маринов Маринов жител на с.Чоба със сумата 150 /сто и
петдесет/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 184
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 61 от 17.02.2012 г.
на ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато
лицето Атанаска Георгиева Якостанева жител на гр. Брезово със сумата
200 /двеста/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 185
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 61 от 17.02.2012 г.
на ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато
лицето Слав Ангелов Манолов жител на с.Борец със сумата 150 /сто и
петдесет/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 186
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 61 от 17.02.2012 г.
на ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато
лицето Албена Василева Генчева жител на с.Върбен с финансови средства
в размер на 400 /четиристотин/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 187
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от недвижим имот частна
общинска собственост за настаняване на пчелин в с.Чоба.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 и 5 от Закона
за общинската собственост, във връзка с чл.11 от Закона за пчеларството и чл. 69, ал.3
т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите, чл.66, т.6 от Наредба за реда за придобиване ,
управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10
/десет/ години, с цел настаняване на пчелин върху общински недвижим имот –
публична общинска собственост, която част е с площ 500 кв.м и попада в поземлен
имот № 522001 от КВС на с.Чоба, НТП: широколистна гора с площ на целия имот
74,461 дка, местност „КОДЖА КОРИЯ”, при граници и съседи на целия
имот:№....................... , обозначена на скицата-предложение, приложена към
докладната записка на НАДКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА, от гр.Пловдив, регистрирана
като земеделски производител- пчелар, собственик на 72 броя пчелни семейства.
2. 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 – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 188
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в гр.Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като собственик на
307/1307 ид.части от поземлен имот №093036 /нула,девет,три,нула,три,шест/ от
КВС на гр.Брезово, НТП: друга селищна територия с площ на целия имот 1,307/хиляда
триста и седем кв.м/ дка, VІІ /седма/ категория, местност „Червените могилки”, при
граници и съседи: поземлен имот 093053-нива-Стефан Георгиев Кьосев, поземлен
имот 093051-зем.образувание-ОПФ-необр.земя, поземлен имот 093050-нива-Стефан
Георгиев Кьосев и поземлен имот 093104-полски път-ОПФ-необр.земя и СТЕФАН
ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ, като собственик на 1000/1307 ид.части от описания по-горе
поземлен имот, ВЕДНО с построената в този имот сграда и подобрения, като
идеалната част на общината от 307/1307 ид.части се прехвърли в собственост на на
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ чрез покупко продажба, за цена от 675,00
/шестстотин седемдесет и пет/ лева без включен ДДС.
2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 189
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
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.35, ал.1 от ЗОС и чл.53,
ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване общински недвижим имот, представляващ: УПИ Х Стопански дейности,
кв.25 от действащия план на с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 г. На
кмета на общината с площ 185 кв.м, ВЕДНО с постоения в него метален
павилион/млекопункт/ с площ 15 /петнадесет/ кв.м, при граници: улица, УПИ VІІ
Стопански дейности, улица, улица.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 2813,00 /две хиляди осемстотин и
тринадесет/лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 563,00 /петстотин шестдесет
и три/ лева.
4. Делегира право на кмета на общината да ицзвърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за покупко-продажба.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с касирания на първо място участник се сключва след
представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 190
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква А „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да предостави под наем” с общински недвижим имот ,
представляващ : УПИ ІІ-1406 Ракиджийница, кв.20 от действащия план на с.Чоба,
одобрен с решение №343 от 15.07.2003 год. на Общински съвет гр.Брезово с площ 1796
кв.м, ВЕДНО с постоените в него едноетажна сграда със застроена площ 39 кв.м,
навес с три оградни стени с площ 45 кв.м и навес с три оградни стени с площ 96 кв.м,
при граници: имот 501.2144-кварт.озеленяв., имот 501.9536-улица и 501.2146вътрешна река
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 191
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем недвижим имот частна общинска
собственост в с.Чоба.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС и
чл.22 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 /десет/ години чрез
провеждане на публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот
представляващ : УПИ ІІ-1406 Ракиджийница, кв.20 от действащия план на с.Чоба,
одобрен с решение №343 от 15.07.2003 год. на Общински съвет гр.Брезово с площ 1796
кв.м, ВЕДНО с постоените в него едноетажна сграда със застроена площ 39 кв.м,
навес с три оградни стени с площ 45 кв.м и навес с три оградни стени с площ 96 кв.м,
при граници: имот 501.2144-кварт.озеленяв., имот 501.9536-улица и 501.2146вътрешна река с цел устройване а пункт за ракиеизваряване.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 45,30 /четиридесет и пет лева и
тридесет стотинки/ лева месечен наем без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в размер на 9,00 /девет/ лева.
4. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписването на договор за наем на обекта.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 192
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Разпореждане с общински недвижим имот с.Зелениково.
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.37, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/ Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за построяване на жилищна
сграда, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване върху урегулиран
поземлен имот УПИ Х /десети/-12/дванадесети/, кв.4 /четвърти/ от действащия план
на с.Зелениково, одобрен със заповед №03/26.01.1990 г. На кмета на общината с площ
1350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м, при граници: УПИ ІІ-12, УПИ ІІІ-12, УПИ V-16,
УПИ VІ-15, УПИ VІІІ-14, УПИ ІХ-13, УПИ ХІ-Зеленина и тупична улица.
2.Определя начална тръжна цена на учреденото право на строеж в размер на
857,00 /осемстотин петдесет и седем/ лева без ДДС за 100 кв.м разгъната застроена
площ на сградата.
3.Определя депозит за участие в търга в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева
4.Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за учредяване право на строеж.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 8
- „ПРОТИВ” - 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 193
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в с.Зелениково.
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.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост и чл.59 ,ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като собственик на
20/1420 ид.части от УПИ І-17, кв.5 от действащия план на с.Зелениково, одобрен със
заповед №03/26.01.1990 год. на кмета на общината при граници на целия имот: улица,
УПИ ІІ-17, УПИ ІХ-21, УПИ Х-21 и УПИ ХІІІ-18 и ПЕНКА ВЕЛЕВА ДРАГАНОВА,
като собственик на 1400/1420 ид.части от описания по-горе урегулиран поземлен
имот, като идеалната част на общината от 20/1420 ид.части се прехвърли в собственост
на ПЕНКА ВЕЛЕВА ДРАГАНОВА чрез покупко-продажба, за цена от 58,00 /петдесет
и осем/ лева без включен ДДС.
2.Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 194
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в с.Зелениково.
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.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като собственик на
10/805 ид.части от УПИ ІІ-17, кв.5 от действащия план на с.Зелениково, одобрен със
заповед №03/26.01.1990 год. на кмета на общината при граници на целия имот: улица,
УПИ ІІІ-21, УПИ ІХ-21 и УПИ І-17 и ПЕНКА ВЕЛЕВА ДРАГАНОВА, като
собственик на 795/805 ид.части от описания по-горе урегулиран поземлен имот, като
идеалната част на общината от 10/805 ид.части се прехвърли в собственост на ПЕНКА
ВЕЛЕВА ДРАГАНОВА чрез покупко продажба, за цена от 29,00 /двадесет и девет/
лева без включен ДДС.
2.Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 195
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, местност
„Изолираното”, землище с.Златосел.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.53,
ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване общински недвижим имот представляващ: поземлен имот 390.131 /триста и
деветдесет.сто тридесет и първи/ от плана на новообразуваните имоти на
с.Златосел, одобрен със заповед №788/22.12.2003 год. на Областен управител на
област с административен център Пловдив, НТП: нива с площ 1000 /хиляда/ кв.м, при
граници: имот 390.133-др.селищна тер., имот 390.9510-улица, имот 390.9507-улица. И
имот 390.132-нива.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1 400,00 /хиляда и
четиристотин/лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 280,00 /двеста и осемдесет/
лева.
4. Делегира право на кмета на общината да ицзвърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за покупко-продажба.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 196
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на представители на местната власт, които да влязат в
колективния върховен орган и колективния управителен орган на Сдружение с
нестопанска цел “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”.
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. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, т.1
и 5 от Наредба № 23 от 18.12.2009 год. на МЗХ за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия за местните инициативни групи,
прилагащи стратегии за местно развитие от ПРСР за периода 2007-2013 г.,
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Прекратява правомощията на Стоян Генчев Минчев в качеството
му на представител на община Брезово в състава на Общото събрание и УС
на Местната инициативна група и на Марийка Атанасова Александрова
като член, с оглед на прекратяване на трудовите и служебните им
правоотношения с община Брезово.
2. Определя за представители на Община Брезово в колективния
върховен орган на СНЦ “Местна инициативна група Брезово, Братя
Даскалови” и в колективния управителен орган
1. инж. Радньо Нанев Манолов - Кмет на община Брезово
2. Гънчо Маринов Прасков – Общински съветник
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 197
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, местност
„Изолираното”, землище с.Златосел.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.53,
ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване общински недвижим имот представляващ: поземлен имот 390.151 /триста и
деветдесет.сто петдесет и първи/ от плана на новообразуваните имоти на
с.Златосел, одобрен със заповед №788/22.12.2003 год. на Областен управител на
област с административен център Повдив, НТП: нива с площ 931 /деветстотин
тридесет и един/ кв.м, при граници: имот 390.150-др.селищна тер., имот 390.9507улица, имот 390.154-др.селищна тер. И имот 390.224-нива.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1 303,00 /хиляда триста и три/лева
без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 260,00 /двеста и шестдесет/
лева.
4. Делегира право на кмета на общината да ицзвърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за покупко-продажба.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 198
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на план-извлечение (годишен план) за ползване
на дървесина през 2012 год. от горски фонд собственост 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 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 7, ал.4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни продукти:
1. Одобрява план-извлечение(годишен план) за 2012 год. с включени
33 насаждения, намиращи се в:
отд. 212 „ф” и „ч”, 214 „г1”, 198 „ф”, 7 „р1”, 23 „м”, „н”, „п”, „с”, 24
„е”, „к”, „г1”, 213 „и”, „о”, „т”, 38 „ш”, 100 „в”, 218 „в”, „б1”, 137 „б”, 138
„е”, 204 „и”, 207 „а”, „ж”, 195 „б”, 197„д”, 194 „ч”, 209 „ж”, 174 „у”, 194
„а”, 219 „в”, „г”, „з”,
в землищата на гр. Брезово, с. Борец, с. Върбен,
с.Зелениково, с. Златосел, с. От.Кирилово, с. Розовец, с. Стрелци, с.
Тюркмен, с. Чехларе и с.Чоба, подробно описани, както следва:
№
по
ре
д

Кметство /Землище

1
1
2

2
с. Розовец
с. Златосел

3
4
5
6
7
8

с. Върбен
с. Розовец
с. Розовец
с.Тюркмен
с. Розовец
с.От.Кирилово

№ на
Залесен
Отд
имот
Подотдел а площ,
ел
по КВС
ха

3
№07510
№000459

4
207
38

5
А
Ш

198
137
138
194
207
218

Ф
Б
Е
Ч
Ж
В

194

А

6

Запас по ГСП
(лесоустройст
вен проект)
Вид гора

7

На 1
На
хекта цялата
р
площ

Предвиде
но
ползване
по ГСП
(ЛУП)

8
211
85

9
560
120

Широколистна
Широколистна
Широколистна
Широколистна
Широколистна
Широколистна

109
166
154
130
125
97

370
140
380
240
2070
220

110
45
80
60
410
50

2,1
3,6 Широколистна

97

380

210

2,3 Широколистна
1,3 Широколистна

10
100
20

№000477
№001103
№075027
№075027
№485001
№073030
№000022

3,1
0,8
2,3
1,7
15,2
2,1

№000060
№000057

9

с. Чоба

№000540

10 с. Стрелци
11 с.Розовец

№036038
№198037

195
204

Б
И

1,7 Широколистна
3,4 Широколистна

35
34

60
130

60
76

212

Ф

3,2 Широколистна

36

130

80

212

Ч

0,5 Широколистна

50

25

25

209

Ж

7,9 Широколистна

37

320

162

213
213
213
214

М
О
Т
Г1

1,8
0,5
1,7
2,4

Широколистна
Широколистна
Широколистна
Широколистна

50
45
46
92

100
35
90
240

100
35
90
240

218

Б1

1,5 Широколистна

67

100

100

197
7
23
23
23
23
24

Д
Р1
М
Н
П
С
Е

3,6
1,1
0,5
0,6
0,5
0,6
7,2

67
242
195
195
296
220
208

250
330
130
150
190
170
1840

250
60
25
30
50
45
360

24
24

К
Г1

225
163

90
2780

20
390

100
174
219
219
219

В
У
В
Г
З

184
214
130
97
154

830
1490
150
100
770

130
290
30
20
150
3903

№020053
№022023

12 гр. Брезово

№000923
№000517

13 гр. Брезово

№000517
№000939

14 с. Чехларе

№013105
№010127
№010126

№010114, 010113,
010112, 011102.

15
16
17
18

с.Зелениково
с.Зелениково
с.Зелениково
с.Борец

№011121
№000929
№000929
№000030
№000358
№000359
№000372
№000357
№000362
№000318

19 с.От.Кирилово

№000228
№000229
№000230
№000231

20
21
22
23
24
25
26

с. Стрелци
с. Върбен
с. Върбен
с. Върбен
с. Върбен
с. Върбен
с. Върбен

№000104
№018082
№000208
№001254
№010020
№000378
№000269

Широколистна
Иглолистна
Иглолистна
Иглолистна
Иглолистна
Иглолистна
Иглолистна

№001277
№016234

27 с. Върбен
28 с. Върбен

№000602
№001254

0,3 Иглолистна
13,7 Иглолистна

№001260

29
30
31
32
33

с. Златосел
с. Чехларе
с. Чоба
с. Чоба
с. Чоба

№000122
№033123
№522001
№522001
№522001

3,6
5,4
1,1
0,9
4,6
102,8

Иглолистна
Иглолистна
Широколистна
Широколистна
Широколистна

2. Ползването на дървесина от горепосочените насаждения да се
извърши съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти, а
именно чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и

продажба на добитата дървесина, като приоритетно бъде задоволявано
населението на Община Брезово с дърва за огрев.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 199
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за определяне размера на възнаграждение
на общинските съветници.
Общинският съвет след като изслуша предложението на
председателя на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.34, ал.2 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 –
Брезово, определя месечно възнаграждение на общинския съветник за
участието си в редовните и извънредни заседанията на Общинския съвет и
неговите комисии в размер на 30 сто от средната брутна заплата в
Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие,
считано от 01.07.2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 200
Взето с протокол № 15 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.07.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с ОбА, приет с решение № 23/2011 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на
председателя на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.34, ал.1, и 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.26, ал.2
от Закона за нормативните актове, Общинският съвет-Брезово приема
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
ОбА, както следва :
§1 Чл.11, ал.2 се изменя така:
/2/ Общинският съвет определя възнаграждение на председателя в
зависимост от определената продължителност на работното му време, но в
размер не по-голям от 90 на сто от възнаграждението на кмета на
съответната община.
§ 2 Чл.15, ал.1, се изменя така:
/1/Общинският съветник получава възнаграждение за участието си за един
месец в редовните и извънредни заседанията на Общинския съвет и
неговите комисии в размер на 30 сто от средната брутна заплата в
Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.
§ 3 Чл.16 се правят следните изменения:
1. В текста на ал. 2 - числото „50” се заменя с числото „20” .
2. Алинея трета отпада.
§ 4 Измененията и допълненията на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с

ОбА са приети с решение №........, протокол ........./..........2012 г.
разпоредбите им влизат в сила от м. юли 2012 г.

и

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 9
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 201
Взето с протокол № 16 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 14.08.2012 г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №
РД50-92/13.06.2012 г. по мярка 41 и мярка 43-1 за Проект „Изпълнение на СМР на
сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови", сключен между сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

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. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 28, ал.1, т. 5 от Наредба № 23
от 18.12.2009 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на
местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията
и договор за отпускане на финансова помощ № РД50-92/13.06.2012 г. по мярка 41 и мярка
43-1 за Проект „Изпълнение на СМР на сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови", сключен
между сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Общинският съвет – Брезово:
1. Упълномощава кмета на община Брезово да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 159 204,56 лв. (110% от 144 731,42лв.) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № РД50-92/13.06.2012 г. по мярка 41 и мярка 43-1 за Проект „Изпълнение на
СМР на сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови", сключен между сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезово да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № РД50-92/13.06.2012 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
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

РЕШЕНИЕ № 201

По протокол № 16 / 14.08.2012 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №
РД50-92/13.06.2012 г. по мярка 41 и мярка 43-1 за Проект „Изпълнение на СМР на
сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови", сключен между сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

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. 28, ал.1, т. 5 от Наредба № 23
от 18.12.2009 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на
местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена

активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията
и договор за отпускане на финансова помощ № РД50-92/13.06.2012 г. по мярка 41 и мярка
43-1 за Проект „Изпълнение на СМР на сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови", сключен
между
сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Общинският съвет – Брезово,

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” –
Разплащателна агенция в размер на 159 204,56 лв. (110% от 144 731,42лв.) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № РД50-92/13.06.2012 г. от 13.06.2012 г. по мярка 41 и мярка 43-1 за Проект
„Изпълнение на СМР на сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови", сключен между
сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Брезово да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № РД50-92/13.06.2012 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Брезово,
проведено на 14.08.2012 г., протокол № 16, т. 1 от дневния ред по доклад №
204/13.08.2012 г. при кворум от 10 общински съветника и след проведено съгласно
чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Брезово, община Брезово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
Милко Сарафов

