ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 750
Взето с протокол № 58 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.09.2015г.
ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община,
кметове на кметства и кметски наместници.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
I. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово избира за срок от датата на регистрацията на кандидатите в ОИК
до полагане на клетва от новоизбраните кметове временно изпълняващи
длъжността кмет на община, кметове на кметства и кметски наместници
както следва:
1. Енчо Маринов Колев – заместник кмет, да изпълнява временно
длъжността кмет на община до полагане на клетва от новоизбрания кмет
на община.
2. Бонка Николова Бахчаванова - да изпълнява временно длъжността
кмет на кметство с. Зелениково до полагане на клетва от новоизбрания
кмет на кметство.
3. Таня Станева Паничерска - да изпълнява временно длъжността
кмет на кметство с. Борец до полагане на клетва от новоизбрания кмет на
кметство.
4. Станка Николова Николова - да изпълнява временно длъжността
кмет на кметство с. Пъдарско до полагане на клетва от новоизбрания кмет
на кметство.
5. Цанка Ангелова Георгиева - да изпълнява временно длъжността
кмет на кметство с. Стрелци до полагане на клетва от новоизбрания кмет
на кметство.
6. Донка Петрова Калпошанова - да изпълнява временно длъжността
кмет на кметство с. Дрангово до полагане на клетва от новоизбрания кмет
на кметство.
7. Бонка Николова Бахчаванова - да изпълнява временно длъжността
кметски наместник на с. Розовец до полагане на клетва от новоизбрания
кмет на кметство.

8. Пенка Тодорова Гавраилова - да изпълнява временно длъжността
кметски наместник на с. Тюркмен до полагане на клетва от новоизбрания
кмет на кметство.
9. Лалка Андонова Христева - да изпълнява временно длъжността
кметски наместник на с. Върбен до полагане на клетва от новоизбрания
кмет на кметство.
10. Тодорка Тодорова Янчева - да изпълнява временно длъжността
кметски наместник на с. Сърнегор до полагане на клетва от новоизбрания
кмет на кметство.
11. Анка Танева Божкова - да изпълнява временно длъжността
кметски наместник на с. Свежен до полагане на клетва от новоизбрания
кмет на кметство
12. Нела Христова Молова - да изпълнява временно длъжността
кметски наместник на с. Златосел до полагане на клетва от новоизбрания
кмет на кметство.
13. Донка Петрова Калпошанова - да изпълнява временно
длъжността кметски наместник на с. Отец Кирилово до полагане на
клетва от новоизбрания кмет на кметство.
II. Задължава кмета на общината да уреди трудово правните
отношения с гореизброените служители.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 751
Взето с протокол № 58 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.09.2015г.
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 732, взето с протокол № 56, на заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 28.08.2015 год. за предоставяне под аренда
на общинска земеделска земя в землищeто на с.Дрангово с НТП: водостопанско
съоръжение.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с писмо изх. № АК01-189/08.09.2015 год. на областен управител на област Пловдив
Общинският съвет гр.Брезово:
ОТМЕНЯ свое решение №732, взето с протокол № 56 на заседание
на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 28.08.2015 год.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 752
Взето с протокол № 58 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.09.2015г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за обединяване на два общински урегулирани
поземлени имота в с.Върбен и промяна на отреждането на новообразувания имот.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на
територията/ЗУТ/ и чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово:
Дава съгласие да се изготви подробен устройствен план-план
застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за обединяване на УПИ І /първи/-70
/седемдесет/, кв.17 /седемнадесети/ от плана на с.Върбен, одобрен със
заповед №02/03.02.1995 год. с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м,
при граници:улица, улица, УПИ ІІ 76, УПИ VІІ 71 и улица и УПИ ІІ
/втори/-76 /седемдесет и шести/, кв.17 /седемнадесети/ от плана на
с.Върбен, одобрен със заповед №02/03.02.1995 год. с площ 605
/шестстотин и пет/ кв.м, при граници на целия имот: УПИ І-70,
улица,УПИ ІІІ-75и УПИ VІІ-71 в УПИ І 70,76 „Дом за възрастни хора”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 753
Взето с протокол № 58 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.09.2015г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Стрелци.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от 21.07. 2015 год.
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/-общински, кв.15
/петнадесети/ от плана на с.Стрелци с площ 670 /шестстотин и
седемдесет/ кв.м, при граници:УПИ улица, УПИ ІІІ-общ, УПИ ІV-92,
УПИ ХІІІ-83 и УПИ І-общ. в размер на 2680,00 /две хиляди шестстотин
и осемдесет/ лева за целия имот.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2
от Закона за общинска собственост /ЗОС/ и чл.71, ал.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово :
Определя цена на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/общински, кв.15 /петнадесети/ от плана на с.Стрелци с площ 670
/шестстотин и седемдесет/ кв.м, при граници:УПИ улица, УПИ ІІІобщ, УПИ ІV-92, УПИ ХІІІ-83 и УПИ І-общ. в размер на 2680,00 /две
хиляди шестстотин и осемдесет/ лева за целия имот.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1
и 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 54 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/общински, кв.15 /петнадесети/ от плана на с.Стрелци с площ 670
/шестстотин и седемдесет/ кв.м, при граници:УПИ улица, УПИ ІІІобщ, УПИ ІV-92, УПИ ХІІІ-83 и УПИ І-общ.да бъде ПРОДАДЕН на

ГЕРГАНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА при цена на имота в размер на
2680,00 /две хиляди шестстотин и осемдесет/ лева.
4. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите
действия по продажбата на имота.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 754
Взето с протокол № 58 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.09.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижим имот публична общинска
собственост в с.Стрелци.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14
от
Закона за общинската собственост и чл.96 от НРПУРОИ, Общинският
съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем, след провеждане на
публично оповестен конкурс, за срок от 10 /десет/ години недвижим имот–
частна общинска собственост, представляващ: едноетажна сграда метален павилион – сглобяема конструкция с площ от 60 кв.м , построена
в УПИ І-Зеленина, многофункционална зала и стопански дейности”, кв.39
и улица с о.т. 73-77 от действащия план на с.Стрелци , одобрен със
заповед №04/26.01.1990 год., ведно с прилежащ терен от 140 кв.м метра ,
съгласно утвърдена с решение №445/22.07.2010 год. на ОбС-Брезово,
схема за поставяне на преместваемо съоръжение - метален павилион.
2. Определя начална конкурсна цена на в размер на 75.00/седемдесет
и пет/ лева месечен наем без включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в конкурса – 100.00 /сто/ лева.
4. Специфични условия на конкурса:
Участниците в конкурса да са търговци регистрирани по реда на
Търговски закон.
5. Определя критерии за оценка на предложенията:
К1-Предложена месечна наемна цена:
-най-висока предложена месечна наемна цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена над 20%-5 точки;
К2-Осигуряване на трудова заетост на граждани от с.Стрелци:
-до едно работно място-5 точки

-повече от едно работно място-10 точки
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, превес ще имат точките от критерия за
месечния наем.
6. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на публично оповестен конкурс и подписване на
договора за наем.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 755
Взето с протокол № 58 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.09.2015г.
ОТНОСНО: Избор на представител на община Брезово в комисията за

изработване на областна здравна карта .

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, Общинския съвет гр.Брезово
определя за представител на община Брезово в комисията за изработване
на областна здравна карта за област Пловдив – Стойна Манова Малешкова
– Секретар на община.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 756
Взето с протокол № 58 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.09.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от покривно пространство на
недвижим имот – публична общинска собственост в гр.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение от общински съветник, станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.14, ал.7
от Закона за общинската собственост и чл.18 от НРПУРОИ, във връзка с
чл.281а от Закона за електронните съобщения, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем, след провеждане на
публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години част от недвижим
имот – публична общинска собственост представляващ 2 /два/ кв.м от
покривното пространство на административна сграда на община Брезово,
която е изградена в УПИ № ІV /четвърти/ “ОбНС, аптека………”, кв.43
/четиридесет и трети/ от действащия план на гр.Брезово, одобрен със
заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на общината, с административен
адрес : гр.Брезово, ул.”Г.Димитров” №25, при граници и съседи на целия
имот: улица, УПИ ІІІ енергоснабдяване, УПИ ІІІ 534, УПИ VІІ 535, УПИ
VІ 1265, УПИ V 531, улица. Имотът е публична общинска собственост
съгласно АПОС №204/02.04.1998 год.и №220/07.12.1998 год.
2. Имотът описан в т.1 от настоящото решение да се използва за
разполагане на електронни съобщителни съоръжения за доставка на
интернет.
3. Определя начална конкурсна цена на в размер на 50.00/петдесет/
лева месечен наем с включен ДДС.
4. Определя депозит за участие в конкурса – 50.00 /петдесет/ лева.
5. Специфични условия на конкурса:
5.1 Участниците в конкурса да притежават необходимия лиценз за
извършване на дейността, за която се предоставя имота.

5.2 Спечелилият конкурса да предоставя интернет с минимална
скорост 8 Mbps на кметство с.Зелениково и ЦНСТ с.Зелениково за целия
срок на договора.
6.Определя критерии за оценка на предложенията:
6.1 Предложена месечна наемна цена:
-най-висока предложена месечна наемна цена-20 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена до 10%-15 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10%-10 точки;
-по-ниска от най-високата месечна наемна цена над 20%-5 точки;
К3-Професионален опит на участника:
-до 3 години към момента на подаване на офертата-5 точки;
-до 5 години стаж към момента на подаване на офертата-10 точки;
-над 10 години стаж към момента на подаване на офертата-20 точки;
Комплексна оценка:
К= К1+К2
При равен брой точки, превес ще имат точките от критерия за
професионален опит.
7. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по организиране на публично оповестен конкурс и подписване на
договора за наем.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 757
Взето с протокол № 58 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.09.2015г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани
промени в капиталовите разходи за 2015 год.

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 във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезово одобрява компенсирани промени
между обектите, включени за финансиране от капиталовите разходи за 2015 г., както и
включване на нови обекти, в рамките на целевата субсидия определена със закона за
държавния бюджет, както следва:

АКТУАЛИЗАЦИЯ І
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
ПРЕЗ 2015 год.
ОБЕКТ
Ремонт кметство Зелениково
Ремонт кметство Свежен
Ремонт здравна служба гр.Брезово
Ремонт здравна служба Чоба
Ремонт здравна служба Пъдарско
Ремонт читалище Розовец
Ремонт читалище Брезово
Ремонт читалище Тюркмен
Ремонт ЦДГ Стрелци
Ремонт сградата на общ.адм. гр.Брезово
Ремонт кметство Отец Кирилово
Ремонт многофункционална зала в с.Борец
Изграждане на видеонаблюдение в гр.Брезово
/паркове и сградите на общинска
администрация и ЦДГ Брезово/
Изготвяне на ОУП на община Брезово
Ремонт улична мрежа в с.Зелениково

ПЛАН
2015 г.
8 000
4 000
15 000
5 000
4 000
10 000
8 000
7 000
5 515
6 000
6 000
8 000
20 000

АКТУАЛИЗ. ПЛАН
2015 г.
8 000
4 000
8 000
5 000
5 000
10 000
8 000
5 501
1 679
0
6 000
5 500
4 623

20 000
8 000

0
0

Ремонт улична мрежа в с.Златосел
Ремонт улична мрежа в с.Борец
Ремонт улична мрежа в с.Стрелци
Ремонт улична мрежа в с.Чоба
Ремонт улична мрежа в гр.Брезово
Реконструкция мост в с.Дрангово

5 000
9 000
9 000
9 000
17 000
6 000

0
9 000
0
0
17 000
0

Корекция река в с.Дрангово
Корекция река в с.Тюркмен
Корекция река в с.Стрелци
Корекция река в с.Отец Кирилово
Корекция река в гр.Брезово
Ремонт кметството в с. Стрелци
Ремонт ЦДГ в с.Борец
Изграждане пътна връзка за общински обект
„Фотоволтаична електроцентрала” в
гр.Брезово

0
0
0
0
0
0
0
0

8 880
7 980
16 800
11 760
10 000
5 488
10 000
21 304

ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ КАПИТАЛОВИ
РАЗХОДИ – ОБЕКТИ – 2015 г. /БЕЗ ЦЕЛЕВАТА
СУБСИДИЯ ЗА РЕМОНТ ЗА ОБЩИНСКАТА
ПЪТНА МРЕЖА/
От тях:
178 500 лв. – целева субсидия капиталови разходи
2015г.
11 015 лв. – остатък от целева субсидия капиталови
разходи
2014 г.

189 515

189 515
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