ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 508
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.04.2019 г.
Относно: Вземане на решение за даване на съгласие кметана Община Брезово,
по реда на чл.88 от ЗДБРБ за 2019 г., да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за
финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински
пътища и на улична мрежа.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№87
от 15.04.2019 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският
съвет Брезово дава съгласие кмета на Община Брезово, по реда на чл.88 от
ЗДБРБ за 2019 г., да направи предложение до министъра на финансите за
трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за
финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа, съгласно приложението към
настоящото решение.
2. С оглед защита на обществени интереси, а именно осигуряване на
безпрепятствено преминаване през участъците от общинската пътна мрежа
и улична мрежа в общината и на основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска
предварително изпълнение на решението.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/Аргир Вълчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 509
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.04.2019 г.
Относно: Откриване на Социална услуга предоставяна в общността,
делегирана от държавата дейност – Център за обществена подкрепа.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка вх.№92
от 15.04.2019 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общинският
съвет гр. Брезово реши:
1. Дава съгласие да бъде открита
като делегирана държавна
дейност нова социална услуга предоставяна в общността – „Център за
обществена подкрепа”, с капацитет 20 места, с местонахождение
гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 3, считано от
01.06.2019 г.
2. Възлага на кмета на общината да изпрати настоящото решение и
всички необходими документи на Регионална дирекция „Социално
подпомагане” гр. Пловдив за внасяне на предложение до изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане за откриване на услугата.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 510
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.04.2019 г.
Относно: Приемане на самоотвод от инж. Стоян Минчев по см.на чл.63,
ал.1 от ЗПКОНПИ.
Общинският съвет след като изслуша направения самоотвод от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с вх.№101 от
17.04.2019 г., станалите разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.64 от ЗПКОНПИ, Общинският съвет – Брезово приема
самоотвода на инж. Стоян Генчев Минчев – ВрИД на община Брезово, във връзка с
изпълнение на решение на Общински съвет – Брезово № 499, взето с протокол №55 от
28.03.2019 г., с което му е възложено в качеството му на ВрИД Кмет на община Брезово
да предприеме действия във връзка със сключване и подписване на договор за
предоставяне на временен безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група
Брезово, Братя Даскалови“ в размер на 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева),
необходим за реализиране на изпълнението на Споразумение №РД50-138/21.10.2016 г.,
за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от ПРСР за периода 2014–2020 г, сключено между Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови” и Министерство на земеделието, храните и горите.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.64, вр. със чл.63 и
чл.59 от ЗПКОНПИ.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 511
Взето с протокол № 56 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 18.04.2019 г.
Относно: Възлагане правомощия за сключване на Договор за временен
безлихвен заем със СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за предоставяне на оборотни
финансови средства.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
инж.Стоян Минчев – ВрИД кмет на община Брезово с док.записка
вх.№102 от 17.04.2019 г., направено предложение от Аргир Вълчев –
Председател на ОбС – Брезово, станалите разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово
възлага на зам.-кмета на община Брезово – Теодора Чучулигова да
подпише договор за предоставяне на временен безлихвен заем на
Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ в
размер на 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева), необходим за реализиране
на изпълнението на Споразумение №РД50-138/21.10.2016 г., за прилагане
на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014–2020 г,
сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и
Министерство на земеделието, храните и горите, за отпускането на
който е взето решение № 499, взето с протокол №55 от 28.03.2019 г. на
Общински съвет – Брезово.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, настоящото решение подлежи на
предварително изпълнение.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
решение № 510 от 18.04.2019 г. на ОбС – Брезово за приемане самоотвод от инж. Стоян
Минчев и с оглед на това, че Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ към

настоящия момент спешно се нуждае от финансови средства, тъй като не разполага с
оборотни средства за обезпечаване на дейността на организацията по изпълнение на
Стратегия за Водено от Общностите местно развитие, финансирана по линия на ПРСР
2014 – 2020, чрез Споразумение № РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. сключено между
Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство и липсата на оборотни
финансови средства, блокира за дълъг период от време дейността на организацията.
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