ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 539
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на община

Брезово за първото полугодие на 2014г.
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 Общинският съвет приема за сведение
Отчет за изпълнение инвестиционната програма на община Брезово за първото
полугодие на 2014г.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 540
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на актовете на ОбС за периода 01.01.2014г до

30.06.2014г.
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.23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово приема
за сведение Отчета за изпълнение на актовете на ОбС за периода 01.01.2014г. до
30.06.2014г.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 541

Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
реш.№214/ 29.01.2009 год., изм. с реш. №243/2009 год., 154/27.06.2012 год. и
247/30.11.2012 год. на Общински съвет 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.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, чл.26, ал.2 от
Закона за нормативните актове, Общинският съвет гр.Брезово :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§ 1. Приема нова редакция на чл.47 /1/ със следния текст:
СТАРА РЕДАКЦИЯ: „ Чл.47 /1/ Право да кандидатства за покупка на гараж има

наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молба за закупуване.
НОВА РЕДАКЦИЯ: „Чл.47 /1/ Общинските гаражи могат да се продават след
решение на Общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
Гаражи се продават по пазарни цени, които не могат да бъдат по-ниски от данъчната
оценка”.
§ 2. Отменя чл.48 от Наредба за реда за придобиване, придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество.
§ 3. Измененията и допълненията в Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество са приети с решение №

541 п-л № 39 /2014г. и влизат в сила с приемането им. Започнатите, преди датата на
влизане в сила на изменение и допълнение на чл.47, ал.1 от тази наредба производства
по извършване на разпоредителни сделки с общинско имущество, се приключват по
новия ред.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 542
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

общинския жилищен фонд приета с решение №275/08.09.2005 год. на Общински съвет
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.2 от ЗМСМА във връзка с чл.79 от АПК, чл.26, ал.2 от Закон
за нормативите актове, Общинският съвет гр.Брезово :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинския жилищен
фонд, както следва:
§ 1. Отменя чл.29 от Наредба за общинския жилищен фонд.
§ 2. Приема нова редакция на чл.30 със следния текст:
СТАРА РЕДАКЦИЯ: «Чл.30. /1/ Продажбите по чл.28 и чл.29 се извършва по пазарни
цени, определени от лицензиран оценител, след решение на Общински съвет.
/2/ Общински съвет може да увеличи цената по ал.1 или да я намали.
Намаляването не може да бъде повече от 10 %. „
НОВА РЕДАКЦИЯ: «Чл.30. /1/ Продажбите по чл.28 се извършва по пазарни цени,
определени от лицензиран оценител, след решение на Общински съвет.
/2/ Общински съвет може да увеличи цената по ал.1 или да я намали.
Намаляването не може да бъде повече от 10 %. „
§ 3. Приема нова редакция на чл.32 със следния текст:
СТАРА РЕДАКЦИЯ: « Чл.32./ 1/ Общински съвет взема решение за продажба на
жилищата от общинския жилищен фонд, гаражите и ателиетата – общинска собственост.
/2/ В решението по ал.1 се определят условията на сделката:
- цена;
- срокове на плащане;
- други специфични изисквания.
/3/ Всички разходи по осъществяване на сделката са за сметка на заявителя. „
НОВА РЕДАКЦИЯ: « Чл.32./ 1/ Общински съвет взема решение за продажба на
жилищата от общинския жилищен фонд.
/2/ В решението по ал.1 се определят условията на сделката:

- цена;
- срокове на плащане;
- други специфични изисквания.
/3/ Всички разходи по осъществяване на сделката са за сметка на заявителя. „
§ 4. Приема нова редакция на чл.33 със следния текст:
СТАРА РЕДАКЦИЯ: « Чл.33. /1/ Кметът на общината, въз основа на решението на
Общински съвет по чл.32, издава заповед и сключва договор за продажба.
/2/ Заповедта по ал.1 се връчва на правоимащите по реда на ГПК.
/3/ Неплатилите в срока, определен в заповедта по ал.1 се считат за отказали се.
/4/ При подаване на последващо заявление за закупуване на общинско жилище,
ателие или гараж от граждани, по ал.3, се внася ново предложение в Общински съвет.
/5/ Предложението по предходната алинея може да се внесе в Общинския съвет
не по-рано от една година от датата на срока за плащане определен в Заповедта по ал.1
„
НОВА РЕДАКЦИЯ: « Чл.33. /1/ Кметът на общината, въз основа на решението на
Общински съвет по чл.32, издава заповед и сключва договор за продажба.
/2/ Заповедта по ал.1 се връчва на правоимащите по реда на ГПК.
/3/ Неплатилите в срока, определен в заповедта по ал.1 се считат за отказали се.
/4/ В случай, че неплатилият наемател подаде ново искане за закупуване на
наетото от него жилище, то искането му може да се внесе в Общинския съвет не по-рано
от една година от датата на срока за плащане определен в Заповедта по ал.1 „
§ 5. Измененията и допълненията в Наредбата за общинския жилищен фонд са
приети с решение № 542, п-л № 39 /2014г. и влизат в сила с приемането им. Започнатите,
преди датата на влизане в сила на изменение и допълнение на чл.30, чл.32, чл.33
производства по извършване на разпоредителни сделки с общинско имущество, се
приключват по новия ред.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 543
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична
общинска собственост.

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 §12, точка 2 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ,
бр.103/ 29.11.2013 год./, Общинският съвет гр.Брезово :
І. Дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените
по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:
1. Язовир „ШАБАНИЦА”, поземлен имот № 000831 от КВС на с.Върбен, ЕКАТТЕ
12680, НТП: водоем, площ на имота: 39,067 /тридесет и девет декара шестдесет и седем
кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№020046-наводн.ливада-ОПФ и
020021-вътрешна река-държавата-МОСВ. За имотът е съставен АПОС №1424/02.03.2005
год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
2. Язовир „АКАЦИИТЕ ЮГ /ЛОЗЯТА/”, поземлен имот № 022074 от КВС на с.Върбен,
ЕКАТТЕ 12680, НТП: язовир, площ на имота: 11,190 /единадесет декара сто и деветдесет
кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №№022075-пасище,мера-ОПФ и
022040-вътрешна река-държавата-МОСВ. За имотът е съставен АПОС №1229/02.02.2005
год., вписан в Агенция по вписванията гр.Пловдив,Имотен регистър.
3. Язовир „АКАЦИИТЕ СЕВЕР /ДО СТОПАНСКИ ДВОР/”, поземлен имот № 001024 от КВС
на с.Върбен, ЕКАТТЕ 12680, НТП: язовир, площ на имота: 34,452 /тридесет и четири
декара четиристотин петдесет и два кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти
№№022019-пасище,мера-ОПФ, 022202-лозе-„БИОФАРМ АГРО”ООД, 022029-нива-н-ци на
Никола Видев Николов, 022163-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя и др. За
имотът е съставен АПОС №1228/02.02.2005 год., вписан в Агенция по вписванията
гр.Пловдив,Имотен регистър.

ІІ. Дава съгласие избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ „Условия и ред за
провеждане на публично оповестени търгове и конкурси”.
ІІІ. Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.1 от
настоящото решение в размер на 15,00 /петнадесет/ лева на декар без ДДС годишен
наем.
ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовирите - 10 /десет/ години.
V. Определя депозит за участие в търга - 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен
обект.
VІ. Специфични условия към участниците в търга:
-участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани по реда на Търговски закон.
VІІ. Определя следните договорни условия:
7.1 След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава
съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на
воден обект, което се издава от кмета на община Брезово.
7.2 Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за
осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към
тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилник за правилна и безопасна
експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура,
приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.
VІІІ. Задължава кмета на общината, в случай на необходимост, до провеждане на
търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със становище от дирекция
„Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и храните.
ІХ. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на публичен търг с явно наддаване и подписване на договор за наем с
класирания на първо място участник.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 544
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Поемане разходи за погребение със средства от общинския бюджет.

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 № 468,т.5.2,взето с Протокол №
33/13.02.2014г., Общинският съвет дава съгласие да бъде покрит разхода в размер на 230
/двеста и тридесет /лв. за погребение на Иван Петров Гидиков, жител на с.Зелениково,
общ.Брезово със средства от бюджета на общината.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Ив.Илиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 545

Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брезово в полза на

ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция,обезпечаващ авансово плащане по договор
№61/3/3220863/2014 от 08.06.2014г по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно
развитие „ от ПРСР,сключен между община Брезово 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 и договор за отпускане на финансова помощ
№ 61/3/3220863/2014 от 08.06.2014г по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно
развитие „сключен между община Брезово и ДФ „Земеделие”-Разплащателна
агенция,седалище и адрес на управление гр.София,бул.”Цар Борис III” № 136,ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421,идентификационен код по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор, Общинският съвет :
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 69 503,90лв./шестдесет и девет хиляди петстотин и
три лева и деветдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от заявения размер на
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №61/3/3220863/2014 от
08.06.2014г по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие „ , сключен между
община Брезово и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
2.Възлага на кмета на община Брезово да подготви необходимите документи за

получаване на авансовото плащане по договор №61/3/3220863/2014 и да ги представи
пред ДФ „Земеделие „ - Разплащателна агенция.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 546
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за допълване списъка на капиталовите обекти и

извършване на вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи за 2014г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси, Общинският съвет гр.Брезово допълва списъка на капиталовите разходи за
2014 година и одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите
разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия,
определена със закона за държавния бюджет, както следва:
АКТУАЛИЗАЦИЯ
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
ПРЕЗ 2014 год.
ОБЕКТ
Доставка на специализиран автомобил за домашен
социален патронаж
Доставка на електропарен казан за домашен социален
патронаж
Доставка на компютърни конфигурации за общинска
администрация
Доставка и монтаж на климатични системи за
общинска администрация
Доставка и монтаж на климатични системи за ЦДГ
гр.Брезово
Доставка счетоводен програмен продукт за общинска
администрация
Детска площадка в с.Стрелци
Детска площадка в с.Златосел
Изграждане на система за контрол на достъпа в
общинска администрация
Ремонт кметство в с.Дрангово
Ремонт кметство в с.Тюркмен
Ремонт читалище в с.Отец Кирилово
Ремонт улична мрежа в с.Чоба

ПЛАН
2014 Г.
20 000

АКТУАЛИЗИРАН
ПЛАН
2014 Г.
20 000

8 000

8 000

10 000

10 000

7 000

7 000

3 000

3 000

8 600

8 600

3 000
3 000
6 000

0
0
6 000

3 000
6 000
3 000
13 000

3 000
6 000
3 547
13 000

Ремонт улична мрежа в гр.Брезово
Ремонт улична мрежа в с.Тюркмен
Ремонт улична мрежа в с.Свежен
Ремонт улична мрежа в с.Чехларе
Ремонт улична мрежа в с.Розовец
Ремонт улична мрежа в с.Отец Кирилово
Ремонт улична мрежа в с.Дрангово
Ремонт улична мрежа в с.Върбен
Ремонт улична мрежа в с.Стрелци
Ремонт улична мрежа в с.Сърнегор
Ремонт улична мрежа в с.Зелениково
Придобиване на цифровите модели на кадастралните
планове на населените места в Община Брезово
Изготвяне на Задание и опорен план за проект на Общ
устройствен план на Община Брезово

20 000
10 000
5 000
3 000
4 000
4 000
4 000
4 000
5 000
4 000
4 000
0

20 000
10 000
5 000
3 000
4 000
4 000
4 000
4 000
5 000
4 000
4 000
2 498

0

2 955

0

40 332

0

45 137

0

27 540

0

61 800

0

39 000

Обекти финансирани от ПИП „РУРР”
Реконструкция и благоустрояване на парк в УПИ Іпарк, кв.26 по ЗРП на гр.Брезово
Реконструкция на съществуваща сграда-читалищен дом
в УПИ ІІ-читалище, кв.62 по ЗРП на с.Чоба
Изграждане на площадка за отдих и развлечения в
гр.Брезово
Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на
съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци,
с.Дрангово и с.Отец Кирилово
Реконструкция на съществуваща сграда- читалище в
УПИ І-233, читалище и озеленяване в кв.25 по ЗРП на
с.Пъдарско
Общо за обекти от ПИП „РУРР”
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - ОБЕКТИ
РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
Ремонт общински път PVD2041 Зелениково-Чехларе 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
30 955
19045- 5% резерв
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
Ремонт на реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от
км.27+792 до км. 30+000
Ремонт на реп.път ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово от
км.21+607 до км.22+631
Доставка на пътни знаци и табели за общинската пътна

213 809

160 600

374 409

32 000

32 000

44 000

44 000

37 000

37 000

14 000

14 000

34 000

34 000

50 000
От тях
19045
резерв
15 408

34 670
От тях
19045
резерв
15 408

0

162

0

337

0

4 548

0

5 283

мрежа
Почистване на храстовидна растителност в сервитута
на общинската пътна мрежа
ВСИЧКО ЗА ПЪТНА МРЕЖА
220 300 лв. – целева субсидия за 2014 г.
+
6 108 лв. – целева субсидия от 2013 г.

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2014 г.
/от целева субсидия/

0

5 000

226 408

226 408

387 008

600 817
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 547
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за осигуряване на съфинансиране за изработване

на Задание и Опорен план за изготвяне на Общ устройствен план /ОУП/ 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.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124, ал.1, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на
територията и §133,ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията и Споразумение № РД-06-34/05.06.2014г между Община Брезово и
Министерството на инвестиционното проектиране, Общинският съвет гр.Брезово :
1. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Брезово.
2. Общинският съвет гр.Брезово се задължава да осигури собствено финансиране
в размер на 2 955 / две хиляди деветстотин петдесет и пет /лева, която сума е 30% от
стойността на сключеният Договор № 111/04.07.2014г между Община Брезово и
Дружество по ЗЗД „ Артексперт плюс „.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 548
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на договор за концесия от 15.07.2005 год. на

язовир „Ай тепе” 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.70, ал.3, т.1 от Закона за
концесиите, Общинският съвет гр.Брезово :
1. Дава съгласие да бъде включен към обекта на концесията за предоставяне на
услуга с Договор за концесия от 15.07.2005 год., вписан 21209 на 29.07.2005 год., №48,
том 13 на Служба по вписванията гр.Пловдив общински недвижим имот, представляващ
Друг воден терен, поземлен имот № 000470 от КВС на гр.Брезово с площ 15,518 дка, при
граници и съседи: поземлени имоти №000090-язовир-община Брезово, 001045-пасище с
храсти-„ГЕОМА-Г”ЕООД, 000234-полски път-ОПФ-необр.земя, 001047-произв.терен„ДАГОН –ФИШ” ЕООД и др., както и всички други воднотехнически съоръжения,
съставляващи неразделна част от воден обект- язовир „”АЙ тепе”, поземлен имот
№000090 от КВС на гр.Брезово с площ 426,351 дка.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи Допълнително споразумение за
допълване на обекта описан в т.1 от настоящото решение към Договора за концесия от
15.07.2005 год., вписан 21209 на 29.07.2005 год., №48, том 13 на Служба по вписванията
гр.Пловдив.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 549
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО:Вземане на решение за разрешаване изработването

на проект за
Подробен устройствен план-Парцеларен план/ПУП-ПП/за трасе за кабелна линия 20 kv
„Пазара” до проектен БКТП ситуиран в УПИ 012056 по КВС на гр.Брезово,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.11 от ЗМСМА, чл.108,ал.1;чл.109;чл.124-а,ал.1;чл.124б
ал.1;чл.125,ал.1 и ал.2,чл.135,ал.2 от ЗУТ, Заявление вх.№ 26-00-352/28.07.2014г на „ЕВН
България Електроразпределение”ЕАД и Решение №1, взето с Протокол № 12/29.07.2014г.
на Общинският експертен съвет по устройство на територията, Общинският съвет :
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен Устройствен
План – Парцеларен План /ПУП-ПП/за трасе за трасе за кабелна линия 20kv от ЖР№ 109
на ВЛ 20kv „Пазара” до проектен БКТП ситуиран в УПИ 012056 по КВС на
гр.Брезово,община Брезово,преминаващо през имот № 012001 – публична общинска
собственост с начин на трайно ползване – полски път.
2. Разрешава на ЕВН „България Електроразпределение „ ЕАД изработването на
проекта за ПУП-ПП по т.1 съгласно скицата – предложение за изменение.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 550
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината.

Общинският съвет след като 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 № 468,т.5.2, взето с протокол № 33
от 13.02.2014г. на Общински съвет гр.Брезово, Общинският съвет дава съгласие да
бъдат подпомогнати жители на общината, както следва :
Донка Видева Генова от с.Чоба със сумата от 100/сто/ лева;
Мария Иванова Геновска от с.Чоба със сумата от 150/сто и петдесет/лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 551
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
31.07.2014г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на платен отпуск от кмета на

общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на ОбС по
Заявление вх.№ 111/30.07.2014г на кмета на общината, станалите разисквания, и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.110, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на
Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,
Общинският съвет дава съгласие кмета на общината инж.Радньо Манолов да ползва
платен годишен отпуск в размер на 15 дни, считано от 18.08.2014г до 05.09.2014г.
включително.
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