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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БРЕЗОВО
ОТЧЕТ
От инж. Стоян Минчев – Председател на ОбС - Брезово
ОТНОСНО: ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на
Общинския съвет и неговите постоянни комисии.
Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на
общината по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община
Брезово.
Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в
рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на закона и
съобразяване с интересите на гражданите на Общината.
Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет
и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно съгласно чл.44,
ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.
През отчетния период Общинският съвет е провел 9 заседания на съвета: 5
редовни и 4 извънредни. Общо отсъствия от заседанията на ОбС на общински
съветници по уважителни причини – 21 бр.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община
Брезово и приет План за работа на ОбС за полугодие заседанията се свикват от неговия
председател. Уведомлението за заседанието съдържа деня, часа, мястото и проект за
дневния ред и се обявяват в 7- дневен срок преди деня на заседанието на интернетсайта на Община Брезово, в Общински съвет – Брезово. Заседанията се провеждат
всеки последен четвъртък на месеца в заседателната зала на Община Брезово, ет.4.
Докладните записки, решенията приети от заседанията на Общинския съвет и
приетите подзаконови нормативни актове се разгласяват на населението на община
Брезово, като се публикуват на сайта на общината www.brezovo.bg , секция Общински
съвет, в 7-дневен срок от приемането им.
Гражданите на Община Брезово имат достъп до Председателя на Общински
съвет – Брезово, посредством приемен ден всеки вторник от 14.00 часа.
Дейност на комисии на Общински съвет – Брезово

Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на
общинска администрация от съответния ресор.
Разглеждането на проектите за решения в постоянните комисии подпомага в
последствие общинските съветници при гласуването им на заседание на Общинския
съвет.
През отчетния период постоянните комисии са провели общо 19 заседания.
Общо отсъствия на общински съветници от заседания на комисиите по уважителни
причини – 13 бр.
ПК БФИНУП е провела 6 заседания
ПК ОКСЗСПОРВ е провела 7 заседания
ПК УТИПСМОСБСГС е провела 6 заседания
През отчетния период са приети общо 66 решения от различно естество.
Приет бе отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода м.януари 2017 – юни 2017 г.
Приет е отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС за
периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Приета бе Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Брезово за 2016 – 2020 г.
Подзаконови нормативни документи:
През отчетният период Общинският съвет е приел изменения в действащи
подзаконови нормативни актове:

1.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за правомощията на
кмета на общината по управление на общинските пътища.(Протокол №25/27.07.2017 г.)
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на
територията на община Брезово.(Протокол No 25/27.07.2017 г.)
Основни групи решения на Общинския съвет
Бюджет и финанси
• Беше приета информация за изпълнението на бюджета на общината за първото
полугодие на 2017г.
• Допълван бе списъка на длъжностите и на лицата от ОбА които имат право на
транспортни разноски.
• Решение за отпускане на финансова помощ на спортен клуб по вдигане на
тежести „Будьони“ гр.Брезово.
• Решение за задгранична служебна командировка на кмета на общината и
общински съветник.
• В заседанието на ОбС през м.декември бяха одобрени компенсирани промени
между обектите от капиталовите разходи за 2017 г.
• Приета бе План-сметка за 2018 г. за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
чистота на териториите за обществено ползване.

Във връзка с участие в проекти през отчетния период Общински съвет –
Брезово с решения даде:
- Съгласие за издаване запис на заповед от община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка
19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 – 138 от 21.10.2016 г.
сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на
земеделието и храните;
и
- Съгласие за участие на община Брезово като партньор на НЧ „Отец Паисий –
1876” гр.Брезово в проектно предложение при кандидатстване за получаване на
безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 –
2020”, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”, Процедура BG05М9ОР001-2.009 „Открий ме”.

Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
Пред отчетния период с решение на ОбС два пъти бе допълнена Годишната
програма на община Брезово за управление и разпореждане с общинско имущество
през 2017г. в раздел ІІ, буква В„ „Имоти и вещи, които община Брезово има намерение
да продаде”, с общински недвижими имоти, находящи се в землището на с.Сърнегор, и
последващи ги решение за продажба на тези имоти.
Със свои приети решения ОбС даде съгласие за:
- Актуване на имоти по вид собственост „Временно стопанисвани от община
Брезово” по влязъл в сила план на новообразуваните имоти изготвен на основание §4к,
ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Сърнегор;
- Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в землището на
с.Сърнегор;
- Продажба на общински недвижим имот в на с.Златосел;
- Откриване на процедура за промяна начина на трайно ползване /НТП/ на
общински земеделски земи в землището на гр.Брезово представляващи поземлени
имоти № 000343 и 000341 от картата на възстановената собственост /КВС/ на
гр.Брезово-частна общинска собственост;
- Откриване на процедура за промяна начина на трайно ползване /НТП/ на
общинска земеделска земя в землището на с.Златосел представляваща поземлен имот
№ 000658 от картата на възстановената собственост /КВС/ на с.Златосел-публична
общинска собственост;
- Предоставяне на имоти с НТП: полски пътища и напоителни канали, попадащи в
масиви за ползване и определяне размера на наема за стопанската 2017/2018 год. в
землищата на община Брезово;
- Прeдоставяне за управление на помещения – публична общинска собственост на
Общинска служба „Земеделие” гр.Брезово;
- Промяна характера на собствеността от „публична общинска собственост” в
„частна общинска собственост” за поземлен имот в землището на с.Златосел.

През м.юли бе одобрен допълнителен Годишен план за ползване на дървесина на
община Брезово за 2017год.
През м. ноември бе одобрен Годишен план за ползване на дървесина от горските
територии собственост на Община Брезово през 2018 г.

Устройство на територията
- Одобряване на проект: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУППП/ за елемент на техническата инфраструктура – част „Електро“ за захранване на
обект „Сграда за селскостопански машини и селскостопанска продукция в имот
№096124, местност „Реални граници – 18ж, ал.1“, с.Зелениково, община Брезово –
собственост на „Борел-БГ“ ЕООД с управител Марин Иванов Димитров.
- Одобряване задание и разрешаване изработването на проект за Подробен
устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ -Канализационен колекторза заустване
на пречистени отпадни води от УПИ ХVІІ-1222 в кв.113 по регулационния план на
гр.Брезово в поземлен имот №000341 от КВС на гр.Брезово-публична общинска
собственост и изразяване на предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ;
- Одобряване задание и разрешаване изработването на проект за Подробен
устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод от
уличен водопровод ЕФ80, находящ се в поземлен имот 000195 от КВС на гр.Брезово,
НТП: път ІІ-56 до поземлен имот №001065 от КВС на гр.Брезово, НТП: друга
производствена база и изразяване на предварително съгласие по реда на чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ за преминаване на трасето през общински недвижими имоти;
- Одобрявате на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен
устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ за изграждане на тръбопровод за
поливна вода за поливане на поземлен имот /ПИ/ 034075 от КВС на с.Върбен, община
Брезово.
Екология
- Даване съгласие за прекратяване членството на Община Брезово в Регионално
сдружение за управление на отпадъците с.Шишманци и съгласие за участие в ново
Регионално сдружение за управление на отпадъците чрез Регионална система за
управление на отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски,
Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, състояща се от: Регионално
депо за неопасни отпадъци в землището на с.Цалапица и Депо за неопасни отпадъци и
инсталация за биологично разграждане по закрит способ с.Шишманци;
- Издаване на разрешително от Кмета на Община Брезово за водовземане от
повърхностен воден обект по реда на чл.44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от
Закона за водите, за язовир - публична общинска собственост на територията на
Община Брезово (в с.Дрангово);
- Издаване на разрешително от кмета на община Брезово за ползване на воден
обект по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, за водоем – публична общинска
собственост на територията на община Брезово (в с.Зелениково);

- Даване съгласие за закупуване на транспортна техника за сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци със средства, натрупани като отчисления от
Община Брезово по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Здравеопазване и социални дейности
Приети бяха 9 решения за предоставяне на безвъзмездна еднократна финансова
помощ в полза на физически лица жители на общината на обща стойност 2100 лв. и
покриване разходи за погребение на 1 лице на стойност -100лв.
Прието бе решение за провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни
разписания за автобусна линия с.Тюркмен-гр.Пловдив-с.Тюркмен от Областна
транспортна схема, от квотата на Община Брезово”.

Приета бе Информация за подготовката на общината за работа при зимни
условия и готовността за задоволяване на населението с дърва за отоплителния сезон
2017/2018г.
Прието бе решение за определяне на представител на община Брезово в
Комисията за изработване на областна здравна карта.
Култура и образование
През м.юли бе заслушана и приета информация за подготовка на общинските
учебни заведения за предстоящата учебна година.
В началото на м.септември бе заслушана информация за готовността на
общинските училища и детски градини за започване на новата учебна 2017/2018
година.
Прието бе решение за даване на предложение от кмета на община Брезово до
МОН и РУО – Пловдив за включване на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Стрелци в
списъка на защитените училища.
През м.септември с решение на ОбС бяха утвърдени паралелки под норматив в
общинските учебни заведения и създаване на условия за нормалното им
функциониране през 2017/ 2018 учебна година.
През м.ноември ОбС при решение за внасяне на искане чрез Областен управител
на област с административен център гр.Пловдив до Министъра на регионалното
развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на
Република България за безвъзмездно прехвърляне на имот държавна собственост под
управлението на Министерството на образованието и науката в собственост на Община
Брезово, а именно: част от училищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІІІ „Училище”, кв. 57 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед
№06/20.03.1992 год. на кмета на Община Брезово.

Приета бе Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата
и учениците от община Брезово за периода 2018 – 2020 г.
Бе прието решение за даване съгласие от ОбС за предложение от кмета на
община Брезово до МОН и РУО – Пловдив за включване на ОУ „Св.св.Кирил и
Методий“ – с.Стрелци, СУ „”Хр.Смирненски” – гр.Брезово и ДГ „Вела Благоева” –
гр.Брезово в списъка на средищните училища и детски градини.
Приет бе Календар на културните прояви, чествания и годишнини в община
Брезово за 2017 година.
Върнати по законосъобразност за преразглеждане решения на Общински съвет
от Областен управител на област Пловдив - 4 бр. 1 от които отменено, 3 бр. изменени:
< С решение №262/14.09.2017 г. бе преразгледано решение №249, взето с
Протокол №25 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Брезово, в частта по §5, чл.22, т.1;
§8, чл.27, т.1 и §13, чл.33, т.2 и приета НИД на Наредбата за правомощията на кмета на
общината по управление на общинските пътища.
< С решение №267/09.10.2017 г. бе преразгледано решение №264, взето с
протокол №27 на заседание на ОбС гр.Брезово, проведено на 14.09.2017 г. за
предоставяне под аренда на общински земеделски земи в землището на с.Сърнегор.
< С решение №282/22.11.2017 г. бе отменено решение №273, взето с протокол
№29 от 26.10.2017 г., относно: Частично изменение на ЗРП на с.Свежен за кварталите
20”р” и 31 „р”.
< С решение № 311/28.12.2017 г. бе преразгледано решение №295, взето с
Протокол №31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет Брезово, относно: Подпомагане
жител на Общината.
На заседанието през м.декември 2017г. бе приета Програма за работа на
Общински съвет – Брезово през първото полугодие на 2018 г.
Отчетът има за цел да осведоми гражданите за работата на избрания от тях
Общински съвет, да им даде възможност за препоръки с които ще продължим да се
съобразяваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: инж.Стоян Минчев

