ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 297
Взето с протокол № 22 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 22.02.2013 г.
ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета и инвестиционната програма на
община Брезово за 2012 г.
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.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за
общинските бюджети Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема уточнения годишен план по бюджета за 2012 год. по прихода и
разхода по функции и дейности, както следва:
1.1. по прихода 4586008 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1, колона 6/
1.2. по разхода 4586008 лв.
/разпределен по параграфи, съгласно Приложение 2, колона 6/
2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2012
год. по обекти, съгласно Приложение № 3.
3. Приема отчета за разходите на бюджета за 2012 год., както следва
3.1. по прихода
4276164 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1, колона 6/
3.2. по разхода 4276164 лв.
/разпределен по параграфи, съгласно Приложение 2, колона 6/
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
10
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 298
Взето с протокол № 22 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 22.02.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в община Брезово през 2013 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.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от
Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският
съвет гр.Брезово приема Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в община Брезово през 2013 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
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РЕШЕНИЕ
№ 299
Взето с протокол № 22 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 22.02.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на бюджета и инвестиционната програма на община
Брезово за 2013 г.
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.6 и чл.52, ал.1от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.11, ал.9, и чл.12 и чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г., ПМС № 1/09.01.2013 г., Общинският съвет гр.Брезово:
1.Приема бюджета на Община Брезово за 2013 г., както следва:
1.1 По прихода
4307591 лв.
/Разпределен по параграфи, съгласно приложение № 1/
1.1.1. приходи за делегираните от държавата дейности - 2341043 лв.
в т.ч.
1.1.1.1. обща допълваща субсидия
2077520 лв.
1.1.1.2. преходен остатък от 2011 г.
256523 лв.
/разпределен съгласно Приложение 2/
1.1.1.3. субсидия за капиталови разходи
7000 лв.
1.1.2. приходи с общински характер
1966548 лв.
в т.ч.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
297750 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
933605 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия
334600 лв.
1.1.2.4. Цел.субсидия-кап.разходи за местни дейности 311300 лв.
в т.ч.:за строителство, осн.ремонт и прид.ДМА 127700 лв.
за изгражд.и осн.ремонт на пътища
183600 лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване 54000 лв.
1.1.2.6. Друго финансиране - заеми и погаш.главници 35293 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2012 год./Приложение 2/ 38131 лв.
1.2. По разходите в размер на
4307591 лв.
/Разпределен по функции и групи разходи, съгласно приложение №1/
І. Делегирани от държавата дейности в размер на 2341043 лв.
1.2.1. За делегирани държавни дейности
2341043 лв.
1.2.2.За местни дейности
1966548 лв.
1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 50000 лв.

1.3. Приема Поименния списък на обектите за капиталовите разходи, в размер на
393300 лв.по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3.
1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.4.1.Членски внос 10100 лв.
в т.ч. за МИГ
7300 лв.
За РАО «Тракия»
1000 лв.
За НСОРБ 700 лв.
За НССО
310 лв.
За НАГ
550 лв.
Трак.турист.д-во
240 лв.
1.4.2. Помощи за погребение
800 лв.
1.4.3. Субсидии за:
СК ”Бадминтон”
7000 лв.
ОбФК “Средногорец”
13000 лв.
ФК Пъдарско
13000 лв.
Клубове на пенсионера
2000 лв.
Читалища /Приложение 7/
94065 лв.
1.5.Приема лимити за разходи, както следва:
1.5.1. Социално битови разходи на персонала, определени в размер на 3 % на база
начислени трудови разходи.
1.5.2. Определя лимит за представителни разходи в размер на 3000 лв./чл.13,т.3 от ПМС
1 от 09.01.2013 г./
1.5.3. На основание чл.8, ал.1,3 и 4 от ЗМДТ разликата между реалната издръжка и
таксата на децата в ЦДГ се поема от общинския бюджет.
1.6. Приема разчет за целеви разходи, както следва:
1.6.1. Помощи по решение на ОбС
4000 лв.
1.6.2. Разходи за погребения
800 лв.
1.6.3. Разходи за клубове на пенсионера
2000 лв.
1.7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи и
утвърждава поименен списък на лицата и размера на средствата в рамките на 70 % от
действителните разходи по цени на обществения автобусен транспорт за служителите на
общинска администрация и 85 % за педагогическия персонал. /Приложение № 4/.
2. Определя максималния размер на дълга, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г. - 35538 лв.
3. На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет поема транспортните
разходи на учащите се в Професионална гимназия и СОУ гр.Брезово над 16 годишна
възраст да се изплащат от общинският бюджет, считано от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. за
времето на учебните занятия.
4. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
5. Възлага на кмета на общината:
5.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности
при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
5.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити.
5.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.
5.4. Да предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид
разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с

изключение на разходите от държавната дейност по образование, при условие, че няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност/ & 41 от ЗДБ /.
6. При спазване на общият размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година предоставя следните правомощия на кмета
/чл.27, ал.1 от ЗОБ/.
6.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема
на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните държавни дейности.
6.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от дейност в
дейност в рамките на една бюджетна група, без да изменя общият й размер в частта за
местните дейности.
6.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.
6.4. Да кандидатства със средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
6.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на
общински програми и проекти.
7. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. дава право на кмета на
общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.
8. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните сметки за
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временен безлихвен
заем от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от
Управляващия орган.
9.Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
9.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни.
9.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови
разходи, за покриване на просрочените задължения от минали години, за разходи по
проекти финансирани със средства от ЕС, за разходи свързани с дейности, за които се
събират такси, за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия,
отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
10. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет
да разработят и представят в едномесечен срок от приемането на бюджета, конкретни
мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.
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РЕШЕНИЕ
№ 300
Взето с протокол № 22 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 22.02.2013 г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината
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 № 299, т.1.6.1. «Помощи
по решение на ОбС», взето с протокол № 22 от 22.02.2013 г., Общинският
съвет Брезово дава съгласие да бъде подпомогната Марияна Илиева Илиева от
с.Дрангово със сумата 320 /триста и двадесет/ лева за покриване на ІІ –ра
семестриална такса като редовна студентка ІV курс в ПУ «П.Хилендарски»
гр.Пловдив.
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