ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 202
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.

ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински
съвет-Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на общинския
съветник Ив.Стоев, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово
актуализира Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна
уредба като включва в състава й общинската съветничка Иванка Коцелова.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово
актуализира Постоянна комисия по образованието, културата , спорта,
здравеопазване, социална политика и обществен ред като включва в състава й
общинския съветник Кръстю Бациев.
3. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово
актуализира Постоянна комисия по устройство на територията, пътна, селищна
мрежа, околна среда и благоустрояване като включва в състава й общинския
съветник Кръстю Бациев.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 203
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.

ОТНОСНО: Създаване на условия за нормално функциониране на
общинските учебни заведения през 2012/ 2013 уч. г.
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 и 2012 г.
през учебната 2012/2013 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 първи клас с 14 ученика
Една самостоятелна паралелка във втори клас с 13 ученика
Една слята паралелка в трети и четвърти клас с 10 ученика
Една полудневна подготвителна група с 12 шестгодишни деца

1.2 Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Стрелци
 Една самостоятелна паралелка в първи клас с 9 ученика
 Една самостоятелна паралелка в шести клас с 16 ученика
 Една самостоятелна паралелка в седми клас с 17 ученика
 Една самостоятелна паралелка осми клас с 13 ученика
Забележка: Паралелките във втори, трети, четвърти и пети клас на училището са с
нормална пълняемост
1.3 СОУ „Христо Смирненски” гр. Брезово



Една самостоятелна паралелка в 11 клас с 14 ученика
Една самостоятелна паралелка в 12 клас с 11 ученика

2. За целодневните детски градини Общинският съвет определя 12 деца средна
месечна посещаемост през учебната 2012/ 2013 г., с изключение на времето от

21.12.2012 г. до 05.01.2013 г. и от 01.06.2013 г. до 15.09.2013 г., както и при
епидемия и карантина в детската градина.
3. Кметът на общината да определи със Заповед числеността на персонала в детските
градини през учебната 2012/2013 г.
4. Общинският съвет дава съгласие за разкриване на пета група в ЦДГ „Вела Благоева”
гр. Брезово, която да бъде подготвителна полудневна за 6-годишни деца.
5. В ЦДГ „Роза” с. Борец да продължи да функционира една сборна група с деца от 3 до
5 г. възраст
6. В ЦДГ „Светлина” с. Стрелци да продължи да функционират една сборна група с
деца от 3 до 6 г. възраст.
7. Транспортирането на пътуващите деца от ЦДГ да става с придружител, осигурен от
директора на съответната детска градина.
8. Общинският съвет дава съгласие да бъдат поети от бюджета на общината и
транспортните разходи на обучаващите се в дневна форма пътуващи ученици във
всички учебни заведения, които са навършили 16-годишна възраст.
9. Да се проучи възможността и се предприемат действия за пребазиране на ЦДГ „Роза”
с. Борец в сградата на НУ „Св.св. Кирил и Методий”.
10. Да се осигури в срок до 20.10.2012 г. във всички общински учебни заведения за
есенно-зимния отоплителен сезон твърдо и течно гориво, както и годни за безаварийна
експлоатация отоплителни уреди.
11. Ремонтните дейности в общинските училища да приключат не по-късно от
17.09.2012 г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 204
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.

ОТНОСНО: Информация за организацията на ОГСЕ „Брезово” и
готовността на общината за задоволяване на населението с дърва за огрев 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.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово:
1. Приема информация за организацията на ОГСЕ „Брезово” и готовността на
общината за задоволяване на населението с дърва за огрев 2012 г.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме спешни действия за назначаване на
инженер-лесовъд като ръководител на звеното, съгласно трудовото законодателство.
3. Задължава кметовете и кметските наместници на населени места да актуализират
списъците на жителите на общината, регистрирани по постоянен адрес в съответните
селища, желаещи да закупят дърва за огрев от общинските горски територии.
4. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран специалист за
извършване маркиране на предвиденитеу по план-извлечението за 2012 г. сечища.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 205
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността
имоти публична общинска собственост в с.Върбен

на недвижими

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, Общински съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъдат обявени за частна общинска собственост, изброените по-долу
имоти:
№
по
ред
1
2
3
4
5

Поземлен
имот №

Местност

017467
023008
022018
022222
022043

Вехти лозя/Пирамид
Костова мера
Скелята
До селото/ Узунтарл
Скелята

6

020111

Костова мера

Бивш НТП

Др.неизп.нива
Др.неизп.нива
Др.неизп.нива
Др.неизп.нива
Др.неизп.нива
Др.неизп.нива

категория

№ на
АПОС

Х
ІV,V,VІ
V
V,VІІІ
ІV,V,Х

62,135
7,674
1,563
4,932
7,472

2689
3063
3094
3059
3060

VІ

17,119

3345

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

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

Площ в
дка

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 206
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на част от недвижим имот
публична общинска собственост-пасище,мера 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.1 и 3 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 бъзе учредено право на ползване за срок от 10 /десет/ години, с
цел устройване на постоянен пчелин с над десет пчелни семейства върху част от общински
недвижим имот – публична общинска собственост, която част е обозначена на скицата предложение и е с площ 1000 кв.м. Същата попада в поземлен имот №020030 от КВС на
с.Чоба, НТП:пасище,мера с площ на целия имот 36,681 дка, местност „ЧЕШМАТА”, ІV
категория, при граници и съседи на целия имот:№000593-селскостопанско летище-ОПФЧоба-необр.земя, №000325 -полски път-ОПФ-Чоба-необр.земя, №000153-полски път-ОПФЧоба-необр.земя, №020026-полски път-ОПФ-необр.земя и други. Правото на ползване се
учредява в полза на - ИВАН МИНЕВ ДАСКАЛОВ, от гр.Пловдив, – регистриран като
земеделски производител за 2012 год., собственик на 12 броя пчелни семейства.
2. Определя цена на учреденото право на ползване в размер на 30,00 лева без
включен ДДС, за една календарна година, за 1000 кв.м, а за целия период на ползване цена в
размер на 300,00 /триста/ лева без включен ДДС.
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 207
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 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 В „ Имоти и вещи, които община Брезово има
намерение да продаде” с общински недвижим имот, представляващ : самостоятелен обект в
сграда представляващ „Агроаптека” с площ 25 /двадесет и пет/ кв.м, изградена в
едноетажна полумасивна сграда със застроена площ на цялата сграда от 255 кв.м, при
граници на самостоятелния обект: външна стена на сградата,външна стена на сградата,
вътрешна стена на сградата и вътрешна стрена на сградата, ВЕДНО със съответните
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления
имот, съставляващ УПИ VІІІ 494, кв.45 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със з-д
№06/20.03.1992 год. с площ на урегулирания поземлен имот 675 кв.м, при граници на
урегулирания поземлен имот: УПИ VІ 491, улица, улица, УПИ ІХ 493 и УПИ VІІ 492

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 208
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба

на общински недвижим имот 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.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъда продаден , след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване самостоятелен обект в сграда представляващ „Агроаптека” с площ 25 /двадесет и
пет/ кв.м, изградена в едноетажна полумасивна сграда със застроена площ на цялата
сграда от 255 кв.м, при граници на самостоятелния обект: външна стена на
сградата,външна стена на сградата, вътрешна стена на сградата и вътрешна стрена на
сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху поземления имот, съставляващ УПИ VІІІ 494, кв.45 от
действащия план на гр.Брезово, одобрен със з-д №06/20.03.1992 год. с площ на урегулирания
поземлен имот 675 кв.м, при граници на урегулирания поземлен имот: УПИ VІ 491, улица,
улица, УПИ ІХ 493 и УПИ VІІ 482.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 2730,00 /две
хиляди седемстотин и тридесет/ лева без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга : 546,00 /петстотин четиридесет и шест/
лева. /20% от началната тръжна цена на обекта/.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 В договорът за покупко-продажба да бъде записана клауза, че КУПУВАЧЪТ се
задължава да не променя продназначението на закупения имот за срок от 3 /три/ години от
датата на подписване на договора.
5.2 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва след
представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
5.3 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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 209
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 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, т.5.1 от 17.02.2012
г. на ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнато
лицето Иван Сашов Атанасов жител на с. Пъдарско със сумата 250 /двеста и
петдесет/ лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 210
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински недвижим имот 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.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 в урегулиран поземлен имот
/УПИ/ №VІІ търг.д-ти/ж., кв.92 от плана на гр.Брезово с площ 800 /осемстотин/ кв.м, при
граници:УПИ VІ 863, край на регулация, УПИ VІІІ 864 и улица.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 730,00 /седемстотин и тридесет/ лева
без ДДС за 160 кв.м разгъната застроена площ на сградата.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 146,00 /сто четиридесет и шест/
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 211
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване План-схема за газоснабдяване на 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. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,
Общинският съвет – гр.Брезово, одобрява План-схема за газоснабдяване на
гр.Брезово към ПУП-ПРЗ.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от
обнародването му в «Държавен вестник» чрез община Брезово пред
Административен съд – Пловдив.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 212
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 14.09.2012
г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване по реда на чл.11 от Закона за пчеларството
върху недвижим имот публична общинска собственост - пасище,мера 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.1 и 3 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 право на ползване за срок от 5/пет/ години, с цел
устройване на постоянен пчелин с над десет пчелни семейства върху част от общински
недвижим имот – публична общинска собственост, която част е обозначена на скицата предложение и е с площ 2000 кв.м. Същата попада в поземлен имот №000052 от КВС на
с.Чоба, НТП:пасище,мера с площ на целия имот 8,376 дка, местност „ПОЛУОРМАН
ЗИМГЕРАН”, ІV категория, при граници и съседи на целия имот:№515013-широколистна
гора-н-ци на Куньо Костадинов Кунев, №000053-широколистна гора-ОПФ-Чобанеобр.земя, №515013-широколистна гора-н-ци на Куньо Костадинов Кунев, №515012широколистна гора-н-ци на Илия Стамов Попов и други. Правото на ползване се учредява в
полза на ИВАН ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ, пост.адрес: гр.Пловдив, вписан в регистъра по чл.8 от
Закон за пчеларството в кметство с.Чоба под № 26/06.07.2012 год. като собственик на 30
броя пчелни семейства,собственик на 30 броя пчелни семейства.
2. Определя цена на учреденото право на ползване в размер на 60,00 лева без
включен ДДС, за една календарна година, за 2000 кв.м, а за целия период на ползване цена в
размер на 300,00 /триста/ лева без включен ДДС.
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 213
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 14.09.2012
г.
ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на 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.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и
чл.45»и», ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
недмижим имот – публична общинска собственост, представляващ: поземлен имот №
000129 от КВС на с.Златосел, НТП: пасище, мера, местност «Воднака» с площ 7,704 дка, VІ
категория, при граници и съседи: поземлени имоти № 000361 – широколистна гора – ДГФЗлатосел, № 000438-извор-каптиран-държавна собственост и № 000123-ливада-ОПФЗлатосел-необр.земя от НТП: пасище, мера в НТП: друга селскостопанска територия.
2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на приемането му.
3. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия по
промяна начина на трайно ползване на описания в т.1 от настоящото решение общински
недвижим имот.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 214
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 14.09.2012
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.СЪРНЕГОР-ГР.ПЛОВДИВ-С.СЪРНЕГОР , от
квотата на Община Брезово, както следва:
1.1
Маршрутно разписание № 020401 - Час на тръгване от с.Сърнегор 6,15
часа и час на връщане 8,00 часа от гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно,
без събота и неделя.
1.2
Маршрутно разписание № 020402- Час на тръгване от с.Сърнегор 9,00
часа и час на връщане 12,00 часа от гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно,
без неделя.
1.3
Маршрутно разписание № 020404- Час на тръгване от с.Сърнегор 13,00
часа и час на връщане 18,10 часа от гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно.
1.4
Маршрутно разписание № 020405- Час на тръгване от с.Сърнегор 16,30
часа без връщане от гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно.
1.5
Маршрутно разписание № 020407- Час на тръгване от с.Сърнегор 19,00
часа без връщане от гр.Пловдив. Изпълнява се само в неделя от 15.05. до
15.10.
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 порано 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. Чавдар Стамболски- Главен инспектор 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 – за член
VI. Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства – 20 точки
1.1. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС-“ЕВРО/EURO 0”-8 точки

1.2.

Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO І”-10
точки
1.3. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІ”-12
точки
1.4. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІІ”-14
точки
1.5. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІV”-16
точки
1.6. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO V”-18
точки
1.7. 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 е вписано с думи „ ЕВРО/EURO” или „EEV” 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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 215
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 14.09.2012
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 разписание по нея, от областна
транспортна схема по направление С.СВЕЖЕН-ГР.ПЛОВДИВ-С.СВЕЖЕН , от
квотата на Община Брезово, както следва: Маршрутно разписание с час на тръгване от
с.Свежен 7,00 часа и час на връщане 17,00 часа от гр.Пловдив. Изпълнява се целогодишно в
дните понеделник, сряда и петък.
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 техникоикономическо 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 порано 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.Чавдар Стамболски- Главен инспектор 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 –за член
VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства – 20 точки
1.8. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС-“ЕВРО/EURO 0”-8 точки
1.9. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO І”-10
точки

1.10. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІ”-12
точки
1.11. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІІ”-14
точки
1.12. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІV”-16
точки
1.13. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO V”-18
точки
1.14. 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 е вписано с думи „ ЕВРО/EURO” или „EEV” 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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 216
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 14.09.2012
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.ЧОБА-ГР.ПЛОВДИВ-С.ЧОБА , от квотата на
Община Брезово, както следва:
1.1
Маршрутно разписание с час на тръгване от с.Чоба 6,30 часа и час на
връщане 8,30 часа от гр.Пловдив. Изпълнява се целогодишно в дните
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
1.2
Маршрутно разписание с час на тръгване от с.Чоба 16,25 часа и час на
връщане 18,30 часа от гр.Пловдив. Изпълнява се целогодишно в дните
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
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 техникоикономическо 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 порано 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 комисиятаоригинал.
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.Чавдар Стамболски- Главен инспектор 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 –за член
VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства – 20 точки

1.15. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС-“ЕВРО/EURO 0”-8 точки
1.16. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO І”-10
точки
1.17. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІ”-12
точки
1.18. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІІ”-14
точки
1.19. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІV”-16
точки
1.20. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO V”-18
точки
1.21. 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 е вписано с думи „ ЕВРО/EURO” или „EEV” 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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 217
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.

ОТНОСНО: Вземане решение за извършване на вътрешни компенсирани
промени в капиталовите разходи за 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.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Закона за държавния бюджет на
Република България, Общинският съвет гр.Брезово допълва списъка на капиталовите
разходи за 2012 година и приема вътрешни компенсирани промени в рамките на
определените капиталови разходи, между разходните параграфи , функциите, групите и
дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно
предназначение, както следва:

ОБЕКТ
Ремонт Читалище в с.Стрелци
Ремонт Читалище в с.Тюркмен
Ремонт Читалище в с.Отец Кирилово
Ремонт Читалище в с.Борец
Ремонт Читалище в с.Розовец
Ремонт Читалище в гр.Брезово
Ремонт детска градина с.Борец
Детска площадка в с.Свежен
Детска площадка в с.Тюркмен
Ремонт водопроводна мрежа в с.Сърнегор
Ремонт улична мрежа в с.Бабек
Ремонт улична мрежа с.Стрелци
Ремонт улична мрежа гр.Брезово 5 842,79+646,98
Ремонт улична мрежа с.Пъдарско
Ремонт улична мрежа с.Чоба
Ремонт улична мрежа с.Зелениково
Ремонт улична мрежа с.Дрангово
Ремонт улична мрежа с.Отец Кирилово
Ремонт водопроводна мрежа в с.Чехларе

ПЛАН
2012 Г.
3 000
5 000
3 000
4 000
3 000

Актуализиран
План 2012 г.
3 000
4 744
5 000
0
2 876

4 000
4 000
2 000
0
4 000
4 000
4 000
11 900
5 000
5 000
5 000
5 000
0
0

4000
8 000
2 306
2 500
5 165
4 000
4 000
14 739
10 000
11 000
5 000
5 000
6 000
3 824

ПЪТНА МРЕЖА
Ремонт общински път PVD2041 ЗелениковоЧехларе от км 0+000 до км11+000
Ремонт общински път PVD1230 -Отец КириловоДрангово-Златосел от км 5+300 до км 20+800
Ремонт общински път PVD1231 Пъдарско-СтрелциСърнегор от км 8+500 до км 23+800
Ремонт общински път PVD2055 Пъдарско-Борец от
км 10+500 до км 15+400
Ремонт общински път PVD1232 Борец-Върбен от
км 3+500 до км 15+300
Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен от
км 0+000 до км 17+000
Ремонт общински път PVD3235 Болярино-Чоба от
км 8+200 до км 13+900
Ремонт на реп.път ІІ-56 Павел баня – Раковски –
Пловдив от км 60+620 до км 62+258

21 800

0

30 700

17 424

25 400

19 394

10 000

5 337

23 400

2 450

33 700

0

11 100

15 920

0

17 543

Ремонт на реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от
км.27+792 до км. 30+000

0

23 495

Ремонт на реп.път ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово
от км.21+607 до км.22+631

0

22 549

Ремонт на реп.път ІІІ-5604 Брезово-Стрелци-Долна
Махала от км.0+000 до км.0+254

0

2 734

228 000

228 000

ОБЕКТИ И ПЪТНА МРЕЖА- ОБЩА
СТОЙНОСТ
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 218
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.

ОТНОСНО: Разкриване на социални услуги, предоставяни в общността - център за
настаняване от семеен тип 1, център за настаняване от семеен тип 2 и център за обществена
подкрепа.
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.36 ”в” ал.3, т.1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет – Брезово приема да
бъдат разкрити социални услуги, предоставяни от общността от резидентен тип, както
следва:
1. Разкрива, считано от 01.01.2013г., Център за настаняване от семеен тип 1 за деца
на възраст от 3 до 7 години като делегирана от държавата дейност, за който е отреден
парцел УПИ № ХVІІІ-322 „Детска градина”, кв. 29 по плана на с.Зелениково, община
Брезово, ул. „25-та” № 30, с капацитет 12 места.
2. С оглед оптималното използване на наличната материална база, разкрива,
считано от 01.01.2013г., Център за настаняване от семеен тип 2 за деца на възраст от 7 до 14
години, като делегирана от държавата дейност, за който е отреден парцел УПИ № ХVІІІ322 „Детска градина”, кв. 29 по плана на с.Зелениково, община Брезово, с.Зелениково, ул.
„25-та” №30, с капацитет 12 места.
3. Разкрива, считано от 01.01.2013г., Център за обществена подкрепа като
делегирана от държавата дейност с местоположение гр.Брезово, ул.”Г.Димитров” 25-партер,
с капацитет 15 места.
4. Разкрива, считано от 01.01.2013г., Комплекс за социални услуги „Роза”, находящ
се в община Брезово, с.Зелениково, ул. „25-та” №30, обединяващ Център за настаняване от
семеен тип за деца 1, Център за настаняване от семеен тип за деца 2 и Център за обществена
подкрепа.
Услугите в рамките на комплекса ползват обща инфраструктура, открити площи и
съоръжения върху тях.
С оглед постигане на ефективност на човешките и материалните ресурси и
оптимизиране организацията на работа при обгрижване на децата, намирам за
целесъобразно изградените структури да имат общ административен, помощен персонал и
други специалисти /медицински специалист, психолог, логопед и специален педагог/.

Такава организация и управление на социалните услуги се препоръчва в Методическото
ръководство за услугата и Методиката за определяне числеността на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността. Като резултат ще се
повиши качеството на социалните услуги за деца.
5. Възлага на кмета на община Брезово да изпрати настоящите решения на
директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Пловдив за внасяне на
предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за
разкриване на услугите.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 219
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.

ОТНОСНО: Актуализиране състава на Комисията за обществен ред, сигурност и
безопасност на движението в община Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет актуализира състава
на Комисия за обществен ред и сигурност и безопасност на движението в община Брезово
в следния състав:
Председател: инж. Радньо Манолов – Кмет на община Брезово
Зам.председател: Милко Сарафов – Председател на Общинския съвет
Секретар: Стойна Малешкова – Секретар на община Брезово
Членове: 1. Димитър Томов – заместник кмет на община Брезово
2. Николай Стоянов – ВИД Началник Полицейски участък Брезово
3. Тодор Георгиев – инспектор в Полицейски участък Брезово
4. Велка Генчевска – директор на СОУ „Хр.Смирненски” гр.Брезово
5. д-р Атанас Ханджиев – личен лекар в гр.Брезово
6. Иван Стайков – общински съветник и управител на „Стрела-2007 г.”
ООД с.Стрелци.
7.Иван Муевски – общински съветник
8. Стоянка Караджова – Кмет на с.Борец
9. Танчо Танчев – кмет на с. Пъдарско
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 220
Взето с протокол № 17 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 14.09.2012 г.

ОТНОСНО: Утвърждаване структура на Общинска администрация
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.1 от ЗМСМА и Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията, Общинският съвет –
Брезово:
Утвърждава структура на Общинска администрация гр. Брезово както
следва:
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРЕЗОВО
Общо:
46
В т.ч.:
ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЯТА
Кмет на община
Заместник кмет
Кметове на кметства
Кметски наместници
Общо:

1
2
6
9
18

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Общо:
28
В т.ч.:

РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ
Секретар на община
Директор на Дирекция „Обща администрация
Директор на Дирекция „Специализирана администрация”
Общо:

1
1
1
3 – 10,71 %

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

9 – 32,14 %

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

16- 57,14 %

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Служител - ГЗ и ОМП
Вътрешен одитор
Общо:

1
1
2 – 7,14 %
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