ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№5
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с ОбА на община Брезово.

Общинският съвет след като разгледа проекта за правилник предложен
от работната комисия, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет - Брезово
приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на
община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 8
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№6
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Определяне числеността на постоянните комисии в ОбС.

Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, и чл.43 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет - Брезово определя 5-членен състав на Постоянните комисии
в ОбС по направления, както следва:
1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба и проекти.
2. Постоянна комисия по образованието, културата, спорта, здравеопазване,
социална политика, обществен ред и вероизповедание.
3. Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, пътна
и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване и селско и горско
стопанство.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№7
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Определяне състав на постоянните комисии в ОбС.

Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава
Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба и
проекти в състав:
1. Теодора Чучулигова – председател
2. Сава Савов
3. Нина Пенева
4. Милко Сарафов
5. Иван Стайков

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№8
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Определяне състав на постоянните комисии в ОбС.

Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава
Постоянна комисия по образованието, културата, спорта, здравеопазване,
социална политика, обществен ред и вероизповедание в състав:
1. Милко Сарафов – председател
2. Нина Пенева
3. Вeселинка Копаранова
4. Дияна Банова
5. Гергана Гледачева

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№9
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Определяне състав на постоянните комисии в ОбС.

Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава
Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, пътна и
селищна мрежа, околна среда, благоустрояване и селско и горско стопанство в
състав:
1. Аргир Вълчев – председател
2. Гено Добревски
3. Теодора Чучулигова
4. Василка Запрянова
5. Кръстю Бациев

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 10
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и парцеларен
план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на имот пл.№ 322019, местност
„Реални граници-18 ж ал.1”, землище на гр.Брезово, община Брезово за смяна статута на
земеделската земя за производствени и складови нужди – Предприятие за преработка на
селскостопанска продукция.

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.124а, ал.1 и ал.7; чл.125;
чл.124б; чл.59,ал.1; чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.17, ал.1; чл.17а, ал.1; чл.20а;
чл.21 от ЗОЗЗ, Заявление вх.№ 26-00-727/03.11.2015 год. от „САДИНА
ПЛАНТ”ООД, ЕИК 201046604 представлявано от Николай Ганчев Гачев и
Решение №2, взето с Протокол №19/04.11.2015г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и парцеларен
план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на имот пл.№
322019, местност „Реални граници-18 ж ал.1”, землище на гр.Брезово, община
Брезово за смяна статута на земеделската земя за производствени и складови
дейности за обект: „Предприятие за преработка
на селскостопанска
продукция”.
2. Разрешава на „САДИНА ПЛАНТ”ООД, ЕИК 201046604, представлявано
от Николай Ганчев Гачев изработването на проекта за ПУП-ПРЗ и ПП по т.1
съгласно скицата-предложение за изменение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 11
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Избор на комисия за установяване на конфликт на интереси по

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.1 и чл. 48, ал.1 от ЗМСМА, и чл. 25, ал. 2, т.3
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
Общинският съвет – Брезово създава ПК за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси в 3-членен състав:
Председател: Аргир Вълчев
Членове: Кръстю Бациев
Дияна Банова

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 12
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Определяне на делегат и зам.делегат в Общото събрание на

Регионална асоциация на общините „Тракия”.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово:
Определя за свой делегат в РАО „Тракия”, както следва:
- делегат – инж. Стоян Минчев – председател на ОбС
- зам.делегат – Милко Сарафов –общински съветник

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 13
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Прeкратяване на съсобственост в с.Бабек.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост и чл.59, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината съществуващата
съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като собственик на 98/298 ид.части от
поземлен имот №032012 /нула, три,две,нула,едно,две/ от КВС на с.Бабек, НТП: друга
селищна територия с площ на целия имот 298 /двеста деветдесет и осем/ кв.м, VІІ /седма/
категория, местност „45 ПЛАДНИЩЕТО”, при граници и съседи: поземлени имоти
№032019-пасище, мера-кметство с.Бабек и №032013-нива-кметство с.Бабек-обработваема и
ЙОРДАНКА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА от гр.Пловдив и н-ци на ЯНКО РАДЕВ ТОДОРОВ
като собственици на 200/298 ид.части от описания по-горе поземлен имот, ВЕДНО с
построените в него едноетажна сграда с площ 25 /двадесет и пет/ кв.м, навес с площ 8 /осем/
кв.м и всички подобрения в имота, като идеалната част на общината от 98/298 ид.части се
прехвърли в собственост на ЙОРДАНКА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА И Н-ЦИ НА ЯНКО
РАДЕВ ТОДОРОВ, чрез покупко-продажба, за цена от 216,00 /двеста и шестнадесет/ лева,
представляваща пазарната оценка на имота.
2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 14
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в
частна общинска собственост на новообразуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV
трафопост, кв.17 от действащия план на с.Сърнегор.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона
за общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
гр.Брезово РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост УПИ ІV /четвърти/-трафопост,
кв.17 /седемнадесети/ от действащия план на с.Сърнегор, одобрен със заповеди
№02/26.01.1990 год. и №769/09.10.2015 год. на кмета на общината с площ на
целия парцел 28 /двадесет и осем/ кв.м, при граници: улица, УПИ ІІІобществено и делово обслужване и УПИ І зеленина.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 15
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Подпомагане жителите на общината с финансови средства.
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 № 628, т.5.2., взето с
протокол № 46 от 13.02.2015г., Общинският съвет Брезово дава съгласие да
бъдат подпомогнати, лицата както следва:
1. Минка Кузманова Каназирска жител на гр.Брезово със сумата от 150
/сто и петдесет/лева.
2. Гина Видева Янкова жител на с.Чоба със сумата от 50 /петдесет/ лева.
3. Анка Митева Асенова жител на с.Чоба със сумата от 150 /сто и
петдесет/лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 16
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Одобряване числеността и структурата 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:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията, Общински съвет гр. Брезово одобрява
структурата на Общинска администрация гр. Брезово, както следва:

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРЕЗОВО
Общо:

46 щ.бр.

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
13
2
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 %

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 8
- „ПРОТИВ” - 5
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 17
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
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, предложение от председателя на ОбС, станалите разисквания, и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово, актуализира
състава на Комисията за обществен ред, сигурност и безопасност на движението в община
Брезово, както следва:
Председател: инж. Радньо Манолов – Кмет на община Брезово
Зам.председател: инж. Стоян Минчев – Председател на Общински съвет Брезово
Секретар: Стойна Малешкова – Секретар на община Брезово
Членове: 1. Енчо Колев – заместник кмет на община Брезово
2. Николай Стоянов – ст.инспектор в РУ „Полиция” гр.Раковски
3. Велка Генчевска – директор на НУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Борец
4. д-р Атанас Ханджиев – личен лекар в гр.Брезово
5. Иван Стайков – общински съветник и управител на „Стрела-2007” ООД
с.Стрелци
6. Милко Сарафов - общински съветник и директор на СОУ
„Хр.Смирненски” гр.Брезово
7. Иван Караджов – кмет на с.Борец
8. Мария Вълева – кмет на с.Пъдарско
9. Аргир Вълчев – общински съветник

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 18
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на броя на кметските наместници на територията на
община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46а, ал. 4 от
ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово:
1. В съответствие с утвърдената численост и структура на Общинска
администрация Брезово, утвърждава кметски наместници в следните населени
места – с. Чехларе и с.Бабек.
2. Определя правомощията на кметските наместници съгласно чл.112 от
Правилника за организацията и дейността на общински съвет Брезово, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община
Брезово.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 19
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Вземане решение за определяне размера на възнаграждението
на общинските съветници.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.34, ал.1 и 2 от ЗМСМА, и чл. 10, ал.1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
община Брезово, Общинският съвет:
1. Определя възнаграждение на общинския съветник за изпълнение на
задълженията му в размер на 44 на сто от средната брутна работна
заплата в Общинска администрация - Брезово за съответния месец,
считано от м. ноември 2015 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 20
Взето с протокол № 3 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 26.11.2015г.
ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на председателя на ОбС
Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на
ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, и чл. 10, ал.1, т. 26 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово
Общинският съвет:
1. Определя ненормирано работно време на председателя на ОбС.
2. Определя съобразно посочената в т.1 продължителност на работното
време възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер
на 60 на сто от възнаграждението на кмета на общината, считано от
м.ноември 2015 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

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

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

