ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 454
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянната комисия по бюджет,
финанси, икономика, нормативна уредба и проекти.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
Аргир Вълчев – Председател на Общински съвет Брезово с док.записка вх.№2
от 09.01.2019г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, вр. чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският
съвет актуализира Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика,
нормативна уредба и проекти в състав, както следва:
1. Сава Савов – председател
2. Нина Аврамова
3. Милко Сарафов
4. Иван Стайков
5. Рангел Рангелов
Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.2, вр.чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,
във връзка с настъпили промени в състава на Общински съвет – Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 455
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Брезово и неговите
комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
Общинският съвет след като изслуша Отчета и направеното предложение
от
Аргир Вълчев – Председател на Общински съвет Брезово с док.записка
вх.№13 от 18.01.2019г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр.Брезово приема за сведение Отчет за дейността на
Общински съвет Брезово и неговите комисии за периода 01.07.2018 г. –
31.12.2018 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 456
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет Брезово за
второто шестмесечие на 2018 г.

Общинският съвет след като изслуша Отчета от
инж. Стоян Минчев –
ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№6 от 14.01.2019г., станалите разисквания
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, вр. с чл.21, ал.1, т.24, вр. с чл.44, ал.1, т.7 от
ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово приема за сведение отчет за изпълнение
актовете на Общински съвет Брезово за второто шестмесечие на 2018 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 457
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост в община Брезово през 2019
год.
Общинският съвет след като изслуша предложението от
инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№8 от 15.01.2019г., 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 общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински
съвет гр.Брезово приема Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост в община Брезово през 2019 год. с направените
допълнения към нея.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 458
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на бюджета и инвестиционната програма на
Община Брезово за 2019 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от
инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№10 от 15.01.2019г., направено
предложение от общинския съветник Нина Пенева, станалите разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344 / 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и
Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Брезово,
Общинският съвет
РЕШИ:
I. Приема бюджета на Община Брезово за 2019 година /съгласно Приложение № 1/,
както следва:
8 124 257
1. ПРИХОДИ

лева
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности

3 950 104

1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

3 626 757

лева
лева
1.1.2. Преходен остатък от 2018 година /съгласно Приложение № 3/

323 347

лева
1.2. Приходи за местни дейности

4 174 153

лева
1.2.1. Данъчни приходи

339 000

1.2.2. Неданъчни приходи

796 100

лева
лева

1.2.3. Трансфери от ЦБ

1 291 600

лева
1.2.3.1. обща изравнителна субсидия

624 400

1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

118 400

1.2.3.3. целева субсидия за капиталови разходи

548 800

1.2.4. Трансфери между бюджети

-47 310

лева
лева
лева
(нето)

лева
1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети

45 000

лева
и сметки за средствата от ЕС (нето)
1.2.6. Финансиране

-450 000

1.2.6. Преходен остатък от 2018 година /съгласно Приложение № 3/

2 199 763

лева
лева
2. РАЗХОДИ

8 124 257

лева
/разпределени по видове дейности съгласно Приложение№ 2/
2.1. За делегирани от държавата дейности

3 950 104

лева
2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия
263 553
лева
2.2.1. общинска администрация
157 370
лева
2.2.2. детски градини
59 408
лева
2.2.3. училища
36 775
лева
2.2.4. транспорт на ученици
10 000
лева
2.3. За местни дейности
3 910 600
лева
3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на минус (-) 2 073 110 лева.
4. Приема инвестиционната програма за 2019 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 1 433 431 лева, съгласно Приложение № 4.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 8 900 лева;
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други
цели) – 15 000 лева;
5.3. Клубове на пенсионера – 7 000 лева;
5.4. Субсидии за:
5.4.1. читалища –
5.4.1.1. 142 350 лева за субсидирана от държавата дейност, съгласно Приложение № 5;
5.4.1.2. 50 000 лева от местни приходи за развитие на читалищната дейност;

5.4.2. спортни клубове – 60 000 лева;
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 5 500 лева.
7. На основание чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ разликата между реалната издръжка и таксата
за деца в ДГ се поема от общинския бюджет.
8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни
разноски в размер на 70% за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,
съгласно Приложение № 6.
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз, съгласно Приложение № 7.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода
2019 - 2022 г., съгласно Приложение № 8.
11. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община
Брезово, съгласно Приложение № 9.
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 година в размер на 0 лева.
2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019
година в размер на 0 лева.
3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2019 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 10.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2019 година в размер на 8 124 257 лева.
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2019 година в размер на 4 131 069 лева.
II. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва.
III. Възлага на кмета:
1. Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
IV. Упълномощава кмета:
1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
3. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз и по други програми, включително и на бюджетни
организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. При предоставянето на временни
безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват
изискванията на чл. 126 от ЗПФ;
4. Да определи допълнителни условия по предоставянето и отчитането на средствата по
точки I.5.4.1.1., I.5.4.1.2. и I.5.4.2.
V. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет
да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета, конкретни мерки за
изпълнението му.
VI. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 11.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 459
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за определяне размера на местните данъци на територията на община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от
инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№1 от 09.01.2019г., направено
предложение от доклада на ПК по БФИНУП, станалите разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.1, ал.2 от ЗМДТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с § 40 от ЗИД на
ЗКПО (ДВ бр.98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и чл.79 от АПК , Общинският съвет
– Брезово
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Брезово:
§ 1. В наименованието след думата „наредба” се добавя „№ 8”.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация,
„Български пощи” ЕАД, „Изипей” АД или безкасово по съответната сметка.”
§ 3. Член 7 до член 14 включително се отменят.
§ 4. В член 15 думите „Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя” се
заменят с „Данъкът по чл. 22, т. 1 от ЗМДТ е”.
§ 5. Член 16 до член 21 включително се отменят.
§ 6. Член 30 и член 31 се отменят.
§ 7. Член 34 се отменя.
§ 8. В член 37, алинея 2 изречение второ се заличава.
§ 9. Член 38, член 39 и член 40 се отменят.
§ 10. В член 41 се правят следните изменения:
1.
Алинея 1 се изменя така:
„(1) За изчисляване на годишният данък по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ, се определят
следните параметри:
1. Размерът на данъка за определяне на параметъра СkW по чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗМДТ, е както следва:
а) до 55 kW включително – 0,45 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,50 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,20 лв. за 1 kW;

2. Екологичният компонент по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, е както следва :
Екологична категория
Коефи
циент
без екологична категория,
с екологични категории „Евро
1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,50

2.

Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данъкът по чл. 55, ал. 2 от ЗМДТ е както следва:
1. товарно ремарке – 6 лв.
2. къмпинг ремарке – 12 лв.”
3.
Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данъкът по чл. 55, ал. 4 от ЗМДТ е както следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 7 лв.”
4.
Алинея 6 се изменя така:
„(6) Данъкът по чл. 55, ал. 6 от ЗМДТ е в размер на 12 лв. за всеки започнати 750 кг
товароносимост.”
5.
Алинея 8 се изменя така:
„(8) Данъкът по чл. 55, ал. 8 от ЗМДТ е в размер на 65 лв.”
6.
Алинея 9 се изменя така:
„(9) Данъкът по чл. 55, ал. 9 от ЗМДТ е в размер на 130 лв.”
7.
Алинея 12 се изменя така:
„(12) Данъкът по чл. 55, ал. 12 от ЗМДТ е в размер на 65 лв.”
§ 11. Член 45, член 46 и член 47 се отменят.
Заключителни разпоредби
§ 12. Определените размери на данъка върху превозните средства влизат в сила от
01.01.2019 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 10
- „ПРОТИВ“ – 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 460
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Определяне на упълномощен представител на община
Брезово в Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Тракийски туристически
район”.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№5 от 14.01.2019г., станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово:
1.
Упълномощава инж. Стоян Генчев Минчев – ВрИД Кмет на община
Брезово да представлява Община Брезово в Общото събрание на СНЦ
„Тракийски туристически район” с всички права дадени му по силата на закона,
включително с правото да гласува по своя преценка от името и за сметка на
Община Брезово в общото събрание на юридическото лице с нестопанска цел,
освен в случаите, когато съгласно закона е необходимо изрично
упълномощаване от Общинския съвет.
2.
ВрИД Кмет на общината може да преупълномощи
друго
длъжностно лице с правата по т.1.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 461
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Комисията за обществен ред,
сигурност и безопасност на движението в община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№7 от 15.01.2019г., постъпило
предложение от общинския съветник Милко Сарафов, 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. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово
Зам.председател: Аргир Вълчев – Председател на Общински съвет Брезово
Секретар: Стойна Малешкова – Секретар на община Брезово
Членове: 1. Петър Петров – заместник кмет на община Брезово
2. Красимир Друмчийски – полицейски инспектор в участък Брезово, РУ
гр.Раковски
3. Валентина Петрова – директор на НУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Борец
4. д-р Атанас Ханджиев – общо практикуващ лекар в гр.Брезово
5. Иван Стайков – общински съветник
6. Милко Сарафов – общински съветник
7. Иван Караджов – кмет на с.Борец
8. Мария Вълева – кмет на с.Пъдарско
9. Даниела Въртоломеева – директор на ПГ „Златю Бояджиев” гр.Брезово.
10. Любомир Гюлов - полицейски инспектор в участък Брезово, РУ
гр.Раковски.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 462
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод
от съществуващ водопровод от уличната мрежа на гр.Брезово до УПИ 012056- за
производствена дейност, местност „Селското“ по КВС на гр.Брезово, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№9 от 15.01.2019г., 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.124б,
ал.1; чл. 125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
и Решение №3, взето с Протокол
№2/09.01.2019 г. 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- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод
от съществуващ водопровод от уличната мрежа на гр.Брезово до УПИ 012056за производствена дейност, местност „Селското“ по КВС на гр.Брезово, община
Брезово.
2. Разрешава на „ДАУН КРИЕЙТЪРС“АД с ЕИК 115892289 собственик на УПИ 012056- за производствена дейност, местност
„Селското“ по КВС на гр.Брезово, изработването на проекта за ПУП-ПП по т.1
съгласно скицата-предложение.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 463
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод
от съществуващ водопровод от уличната мрежа на гр.Брезово до УПИ 012056- за
производствена дейност, местност „Селското“ по КВС на гр.Брезово, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№9 от 15.01.2019г., станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл.5, ал.1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и предвид изложеното в
докладната записка, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за
определяне на площадки или трасета върху общински поземлен фонд за
изграждане на подземни обекти на техническата инфраструктура
представляващи трасе на външен водопровод от съществуващ водопровод от
уличната мрежа на гр.Брезово до УПИ 012056 - за производствена дейност,
местност „Селското“ по КВС на гр.Брезово, община Брезово.
2. Съгласието по т.1 от настоящото решение се отнася за имоти публична
общинска собственост, които попадат в обхвата на изграждания обект, а
именно:
 № 000240 от КВС на гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ на
целия имот 10,735 дка , местност „ПОД ТРАНСФОРМАТОРА”
 № 0000269 от КВС на гр.Брезово , НТП : канал с площ на целия
имот 3,525 дка, без указана местност
 №000309 от КВС на гр.Брезово, НТП: полски път с площ на целия
имот 12,371 дка , без указана местност
 №000362 от КВС на гр.Брезово, НТП: полски път с площ на целия
имот 5,540 дка, без указана местност

 №000377 от КВС на гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ на
целия имот 4,888 дка, местност «ПОД ТРАНСФОРМАТОРА»
 №000479 от КВС на гр.Брезово, НТП: отдалечени от водни течения
предпазни диги с площ на целия имот 1,904 дка, без указана
местност
 №012125 от КВС на гр.Брезово, НТП: полски път с площ на целия
имот 7,274 дка, местност «СЕЛСКОТО»
 №012126 от КВС на гр.Брезово, НТП: друга территория на
междуселищна транспортна мрежа с площ на целия имот 0,290
дка, местност «СЕЛСКОТО»
 №013001 от КВС на гр.Брезово, НТП: полски път с площ на целия
имот 21,087 дка, местност «ПОД ТРАНСФОРМАТОРА»
 №490012 от КВС на гр.Брезово, НТП: канал с площ на целия имот
0,785 дка, местност «РЕАЛНИ ГРАНИЦИ-18Ж, АЛ.1»
 №490013 от КВС на гр.Брезово, НТП: пасище, мера с площ на
целия имот 0,849 дка, местност «РЕАЛНИ ГРАНИЦИ-18Ж, АЛ.1»
 №490018 от КВС на гр.Брезово, НТП: полски път с площ на целия
имот 0,612 дка, местност «РЕАЛНИ ГРАНИЦИ-18Ж, АЛ.1»
3. Определя срок на валидност на решението - една година от датата
на влизане в сила на настоящото решение.
МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционния проект за
изграждане на водопроводната мрежа за захранване с питейна вода на обект
„Предприятие за обработка на пера и площадка за компост”, Общинският съвет
Брезово намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 464
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на
Постоянната комисия по
устройство на територията, инфраструктура, пътна и селищна мрежа, околна
среда, благоустрояване, селско и горско стопанство.

Общинският съвет след като изслуша предложението от Аргир Вълчев –
Председател на ОбС Брезово с вх.№15 от 23.01.2019г., станалите разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, вр. чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският
съвет актуализира състава на Постоянната комисия по устройство на
територията, инфраструктура, пътна и селищна мрежа, околна среда,
благоустрояване, селско и горско стопанство като включва за член общинския
съветник - Рангел Рангелов.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 465
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината с финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№16 от 23.01.2019г.,
предложение от общинския съветник Дияна Банова, станалите разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №458, т.5.2., взето с
протокол №51/31.01.2019г.на Общински съвет – Брезово, Общинският съвет
гр.Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
1. Атанаска Мирчева Атанасова, ЕГН ********** - жител на с.Чоба, със
сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.
2. Анета Асенова Чавдарова, ЕГН ********** - жител на гр.Брезово, със
сумата от 100 /сто/ лева.
Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,
решение № 458, т. 5.2., взето с протокол № 51 от 31.01.2019 г. на ОбС, и след
като Общинският съвет гр. Брезово разгледа и все предвид социалния статус на
лицата и приложените документи към докладната записка.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 466
Взето с протокол № 51 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2019 г.
ОТНОСНО: Даване мандат на представителя на община Брезово в
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово с вх.№17 от 24.01.2019г., станалите
разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.198е от Закона за водите,
Общинският съвет – Брезово определя инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на
община Брезово, за представител на община Брезово в „Асоциация по ВиК Пловдив” за периода до изтичане на мандат 2015 - 2019 г.
1. Упълномощава инж. Стоян Минчев – ВрИД Кмет на община Брезово
да участва в заседанията на „Асоциация по ВиК - Пловдив” като
гласува по предварителния дневен ред заложен в покана така както
сметне за добре.
2. При невъзможност да участва кмета на общината, Община Брезово да
се представлява от зам.-кмета на община Брезово г-н Петър Петров.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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