ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 282
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.11.2017 г.
Относно: Отмяна на Решение №273, взето с Протокол №29 от
26.10.2017 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово
отменя свое Решение №273, взето с Протокол №29 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово проведено на 26.10.2017 г., относно: Частично
изменение на ЗРП на с.Свежен за квартали 20 “р“ и 31 “р“.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 283
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.11.2017 г.
Относно: Даване съгласие за прекратяване членството на Община
Брезово в Регионално сдружение за управление на отпадъците
с.Шишманци и съгласие за участие в ново Регионално сдружение за
управление на отпадъците чрез Регионална система за управление на
отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски,
Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, състояща се от:
Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Цалапица и Депо
за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит
способ с.Шишманци.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово с вх.№404/10.11.2017г., направеното предложение за
допълнение от г-н Енчо Колев изпълняващ длъжността за кмет на община,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл.24, ал.2 и 4 от Закона за
управление на отпадъците, във връзка с чл.60, ал.2 от АПК, Общинският
съвет Брезово дава съгласие за:
1. Прекратяване членството на Община Брезово в Регионално
сдружение за управление на отпадъците с.Шишманци.
2. Участие на община Брезово в Регионално сдружение за
управление на отпадъците чрез обединяване на РСУО – Цалапица и
РСУО Шишманци и създаване на Регионална система за управление на
отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски,
Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, изпълняваща
функциите си чрез две съоръжения - Регионално депо за неопасни
отпадъци в землището на с.Цалапица и Депо за неопасни отпадъци и
инсталация за биологично разграждане по закрит способ с.Шишманци.
3. Допуска предварително изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.15
от Закона за местното самоуправление и местната администрация

(ЗМСМА), чл.24, ал.2 и 4 от Закона за управление на отпадъците, във
връзка с чл.60, ал.2 от АПК и Общинският съвет – Брезово допуска
предварително изпълнение поради средните причини: налице са важни
обществени интереси, които засягат цялостната дейност на общината, и
поради предстоящо провеждане на Общо събрание на РСУО.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 284
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.11.2017 г.

Относно: Даване на съгласие за участие на община Брезово като
партньор на НЧ „Отец Паисий – 1876” гр.Брезово в проектно предложение
при кандидатстване за получаване на безвъзмездна помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, Приоритетна ос №
2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
Процедура BG05М9ОР001-2.009 „Открий ме”.

Общинският съвет след като изслуша предложението на Енчо Колевза кмет на Община Брезово, направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие Община Брезово да участва като партньор на НЧ
„Отец Паисий – 1876” – гр.Брезово, ЕИК 000455998 по проектно
предложение при кандидатстване за получаване на безвъзмездна помощ по
процедура BG05М9ОР001-2.009 „Открий ме”, Приоритетна ос № 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
2. Упълномощава кмета на община Брезово да извърши всички
необходими действия, свързани с подготовката на проектното
предложение по процедура BG05М9ОР001-2.009 „Открий ме”,
Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020”.
Мотиви: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.23
и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с открита процедура на МТСП за набиране
на проектни предложения за получаване на безвъзмездна помощ по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”,
Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване”, Процедура BG05M9ОР001-2.009 „Открий ме”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

