ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 30
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Брезово за 2011 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, чл.18 от Закона за
общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г., решение на МС №
334/29.12.2010 г. на МС, Общинският съвет гр.Брезово:
Приема актуализиран бюджет на общината за 2011 год.както следва:
Приходите за делегираните от държавата дейности:
било
става
- обща допълваща субсидия
2033574
2151873
- преходен остатък /от училищата/
245298
245298
- целева субсидия за капиталови разходи 26900
26149
- трансфери от РБ – Финанси на общини
43955
- трансфери от РБ – Реален сектор
173763
- целеви трасфер – НСИ и избори
41992
- целеви трасфер – МТСП
40213
Всичко: ………………………………. 2305772 лв. - 2723243 лв.
Приходите с общински характер са както следва:
- данъчни приходи
220400
301350
- общински такси
482000
450350
- приходи от общинско имущество
123300
127225
- глоби,санкциии
10000 25000
- др.неданъчни приходи
70000 70000
- приходи от продажба на общ.имущ. 75000 14900
- приходи от концесия
7000 6943
- дължим ДДС и д-к в/у общ.приходи -74000 -64000
- изравнителна субсидия
417000 417000
- целева субсидия-кап.разходи
201100 201851
- погашение на заем ф.”Енерг.ефект.” -130000 -97971
- получен заем от ФЛАГ
-72237
Всичко:........................................................1401800 лв. - 1343076
Всичко приходи по бюджета:
3707572 лв. – 4066319лв.
Разходите по бюджета също възлизат на 4066319 лв.и са разпределени по следните
дейности:
І.Делегирани от държавата дейности:
било
става
1.Държавни служби по изборите
41864

1.2. Общинска администрация – заплати и осигуровки - 472300 - 472300
1.3.НСИ за преброяване
100
2.Отбрана и сигурност
72410 80691
3.Образование
1361105 - 1641762
4.Здравеопазване
23859 24173
5.Соц.осигуряване
262558 - 343064
6.Култура – субсидия читалища
86640 - 93240
- капиталови разходи
26900 - 26149
7.Др.дейности по икономиката
540
8.Др.неквалиф.-разходи за лихви
3464
Всичко:………………………………………2305772 лв.- 2723243 лв.
ІІ. Общински дейности:
1.Общ.администрация – издръжка
329534
2.Общински съвет
59300
3.Образование –
123566
4.Соц.осигуряване
192800
5.БКС
426000
в т.ч.сметосъбиране и сметоизв.
320000
6.Физкултура и спорт
33000
7.Култура- за трад.събори
10000
7.Икономически дейности
227600
в т.ч.охрана на общ.имущество
31600
ремонт и поддръжка пътища
196000
Всичко:...............................................................1401800
Всичко разходи по бюджета:
3707572 лв

-

332800
59300
170460
200537
313581
200000
30000
10300
226098
31600
194498
- 1343076
- 4066319лв.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 31
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани промени в
капиталовите разходи за 2011 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание 21, ал.2,във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА чл.12,
ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България,
Общинският съвет гр.Брезово допълва списъка на капиталовите
разходи за 2011 година и приема вътрешни компенсирани промени в
рамките на определените капиталови разходи, между разходните
параграфи , функциите, групите и дейностите, както и между
отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно
предназначение, както следва:

АКТУАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
В ОБЩИНА БРЕЗОВО
ПРЕЗ 2011 год.
ОБЕКТ

Ремонт Читалище в гр.Брезово
Ремонт Читалище в с.Стрелци
Ремонт ЦДГ в с.Стрелци
Ремонт Читалище в с.Чоба
Ремонт Читалище в с.Пъдарско
Ремонт Читалище в с.Зелениково
Ремонт Читалище в с.Златосел
Ремонт кметство в с.Розовец
Ремонт кметство в с.Сърнегор
Ремонт общежитие в гр.Брезово
Ремонт клуб на пенсионера в с.Борец
Ремонт клуб на пенсионера в с.Чоба
Ремонт улична мрежа в с.Тюркмен
Ремонт улична мрежа в с.Върбен
Ремонт улична мрежа в с.Отец Кирилово

ПЛАН
2011 г.
/лв./
5 900
3 000
0
3 500
5 000
5 000
4 000
3 000
2 000
14 000
6 000
4 500
4 000
4 000
4 000

АКТУАЛИЗИРАН
ПЛАН
2011 г.
/лв./
5 729
0
2 955
3 500
4 975
4 997
3 993
2 804
1 996
12 198
7 179
4 495
4 127
4 879
4 891

Ремонт улична мрежа в с.Дрангово
ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
Ремонт общински път PVD2041 Зелениково-Чехларе от км 0+000
до км11+000
Ремонт общински път PVD1230 -Отец Кирилово-ДранговоЗлатосел от км 5+300 до км 18+400
Ремонт общински път PVD1231 Пъдарско-Стрелци-Сърнегор от км
9+500 до км 23+800
Ремонт общински път PVD2055 Пъдарско-Борец от км 10+500 до
км 15+400
Ремонт общински път PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500 до км
14+100
Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен от км 0+000 до км
12+300
Ремонт общински път PVD3235 Болярино-Чоба от км 8+200 до км
13+900
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
/от целева субсидия/
Придобиване компютри и хардуер - СОУ „Хр.Смирненски”
гр.Брезово- от средства за делегиран бюджет
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - СОУ
„Хр.Смирненски” гр.Брезово- от средства за делегиран бюджет
Придобиване компютри и хардуер – ОУ «Св.св.Кирил и Методий»
с.Стрелци- от средства за делегиран бюджет
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
/от делегиран бюджет/

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
/от целева субсидия и от делегиран бюджет/

4 000

4 684

20 000

27 832

30 000

26 526

25 000

23 915

15 100

9 400

25 000

19 467

21 000

23 426

20 000

24 032

228 000

228 000

0

9 825

0

9 772

0

1 029

0

20 626

0

248 626

АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ПРИХОДИ по §40-00
«Постъпления от продажби на общински нефинансови активи»
в община Брезово през 2011 год.

ОБЕКТ

Ремонт улично осветление в Община Брезово
Ремонт улична мрежа в с.Бабек
Ремонт улична мрежа в с.Чехларе
Ремонт улична мрежа в с.Сърнегор

ПЛАН
АКТУАЛИЗИРАН
2011 год. /лв./
ПЛАН
2011 год. /лв./

45 000
10 000
10 000
10 000

0
0
0
0

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2011 г.
от«Постъпления от продажби на

75 000

0

общински нефинансови активи»

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 32
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за теглене на банков кредит.

Общинският съвет след като изслуша мотивите в предложението на
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.24, т.2 от Закона за
общинските бюджетивъв връзка с чл.5 и чл.17, ал.1 от Закона за общинския
дълг, Общинският съвет-Брезово:
1. Дава съгласието си община Брезово да поеме краткосрочен общински
дълг под формата на кредитна линия при следните основни параметри:
1.1. Максимален размер на кредита – до 60 000 /шестдесет хиляди/ лв.
1.2. Цел на кредита: За оборотни средства при временен недостиг на
средства, необходими за разплащане свързани с дейността на
възложителя в рамките на част от бюджетната година;
1.3. Валута на кредита – български лева;
1.4. Вид на кредита – кредитна линия;
1.5. Лихвен процент: формиран от действащия 1 м SOFIBOR+
договорена добавка 5% /пет процентни пункта/;
1.6. Срок на кредита: до 12 месеца;
1.7. Начин на погасяване: По договореност, но не по-късно от края на
бюджетната 2012 г.;
1.8. Обезпечение: Особен залог по реда на ЗОЗ върху бюджетните
сметки, открити в банка „ДСК” ЕАД, по които постъпват средства на
общината с източник собствени приходи и обща изравнителна
субсидия.
1.9. Такси: не се дължи;
1.10. Такса проучване: 0.3% върху размера на кредита;
1.11. Такси ангажимент: не се дължи;
1.12. Такса вписване: заличаване на обезпечение: не се дължи;
Такса за предсрочно прекратяване на договор за кредит: Не се дължи в
случаите на погасяване на кредита със собствени средства. При

рефинансиране от друга финансова институция се дължи такса в размер
на 2% от размера на разрешеният кредит.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 33
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Приемане на план-сметка и определяне размера на такса битови отпадъци
в община Брезово за 2012 г.

Общинският съвет след като изслуша мотивите в предложението на
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл. 67, ал.2 и 4 от Закона за
местните данъци и такси, чл.16 от Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Брезово, Общинският съвет :
1. Утвърждава план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и разходите за
2012 г. по населени места, съгласно Приложение 1.
2. Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване да се извършва по график, утвърден от
Кмета на Общината, а именно - за гр.Брезово и с.Чоба – ежеседмично; за населените места
–Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково,Златосел, Розовец, Отец Кирилово, Стрелци,
Пъдарско, Сърнегор, Свежен,Тюркмен, Чехларе- два пъти в един месец.
3. На основание чл. 67, ал. 2 и 4 определя основата за изчисляване на такса битови
отпадъци както следва :
- за физически лица - промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти .
- за юридически лица –промил върху по-високата от данъчната оценка и отчетната
стойност на недвижимите имоти.
4. На основание чл. 66, ал. 1 и чл. 67 ал. 2 и ал.4 от ЗМДТ, чл. 16 а,16в и 16г от Наредбата
за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Брезово, Общинският съвет определя годишна такса битови отпадъци за 2012 г. за
имотите в населените места, както следва:
4.1. за жилищни и нежилищни имоти на физически лица, по населени места както
следва:
4.1.2. за имоти, намиращи се в гр.Брезово и с.Чоба – 6.8 промила върху данъчната
оценка на имота :
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,38 промила
б/ за обезвреждане на битовите отпадъци – 1,55 промила
в/ за чистотата на териториите за обществено ползване – 0,87 промила
4.1.3.За имоти, намиращи се в следните населени места от територията на общината:
Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Розовец, Отец Кирилово,
Стрелци, Пъдарско, Сърнегор, Свежен, Тюркмен, Чехларе – 6,6 промила върху
данъчната оценка на имота :
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,28 промила

б/ за обезвреждане на битовите отпадъци – 1,26 промил
в/ за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,06 промила
4.2. На основание чл.67, ал.1, за нежилищни имоти на предприятия, в т. ч. еднолични
търговци, подали декларация по чл. 16 а от „Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги” приема размер на такса при еднократно обслужване
на:
-1 контейнер тип „Бургас” -4 куб.м./ - 310,00 лв ;
-1 брой съд тип „Бобър”-90,00 лв.
Когато не може да се установи броя на използваните съдове - 6,8 промила върху повисоката от данъчната оценка и отчетната стойност на имота, от които :
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,38 промила
б/ за обезвреждане на битовите отпадъци - 1,55 промил
в/ за чистота на териториите за обществено ползване – 0,87 промила
4.3. На основание чл.67, ал.1, във връзка с чл.16 „в” от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги, за жилищни имоти на предприятия,
в т.ч. еднолични търговци – 6,8 промила върху данъчната оценка на имота, от които:
а/ за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,38 промила
б/ за обезвреждане на битовите отпадъци - 1,55 промил
в/ за чистота на териториите за обществено ползване – 0,87 промила
4.4.Определя като данъчно задължени лицата, изброени в чл. 11 , ал. 1, 2 ,3 ,4 ,5 от
ЗМДТ, както следва:
-собственикът на облагаем с данък недвижим имот
-собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот
-ползвателят, при учредено право на ползване
-концесионера, при концесия
-за имот, държавна или общинска собственост- лицето, на което имотът е предоставен за
управление
4.5.Задължава Кмета на Община Брезово да включи в бюджета на общината за 2012 г. по
прихода и разхода определените в план -сметката средства.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 34
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Приемане на Календар на културните прояви, чествания и годишнини в
община Брезово през 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.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово
приема Календар на културните прояви, чествания и годишнини в община
Брезово през 2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 35
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Вземане решение за допълване програмата за управление и разпореждане
с общинско имущество през 2011 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.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 от Закон за
общинска собственост и чл.4 ал.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в община
Брезово през 2011 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община Брезово има
намерение да продаде” с общински недвижим имот , представляващ УПИ І-1245„Стопански дейности”, кв.28 от действащия план на гр.Брезово , одобрен със з-д д
№06/20.03.1992 год. при граници: улица, УПИ ІІ-343, УПИ ХІІ-Комплексно жилищно
строителство и улица с площ на имата 210 кв.м

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 36
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот по реда на чл.35 ал.3 от Закон за
общинска собственост в гр.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.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за
общинска собственост, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Определя цена на УПИ І-1245- „Стопански дейности”, кв.28 от действащия
план на гр.Брезово , одобрен със з-д д №06/20.03.1992 год. при граници: улица, УПИ ІІ-343,
УПИ ХІІ-Комплексно жилищно строителство и улица в размер на 2127,00 /две хиляди
сто двадесет и седем/ лева без ДДС.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал. 1 и 3 от Закона
за общинска собственост, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие УПИ І-1245„Стопански дейности”, кв.28 от действащия план на гр.Брезово , одобрен със з-д д
№06/20.03.1992 год. при граници: улица, УПИ ІІ-343, УПИ ХІІ-Комплексно жилищно
строителство и улица да бъде ПРОДАДЕН на ЕТ”ФИТНЕВИ-ЗЛАТКО ФИТНЕВ”,
представляван от ЗЛАТКО ПЕТРОВ ФИТНЕВ, в качеството му на физическо лицетърговец при цена на имота в размер на 2127,00 /две хиляди сто двадесет и седем/ лева
без ДДС.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 37
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия.

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. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал.4,
т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общинският съвет
гр. Брезово дава съгласие да бъде внесено предложение в Министерски съвет
за отпускане на персонална пенсия на Виолета Мирчева Тафрова, с настоящ
адрес с. Зелениково, община Брезово, обл. Пловдив.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 38
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне състава на Местната комисия за уреждане правата на
гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.16, ал.2, и ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, Общинският съвет гр. Брезово определя Местна комисия
в 5- членен състав:
Председател: Стойна Манова Малешкова – секретар на община
Членове: 1.Петя Танева Иванова – гл.специалист “Общинска
собственост” в община Брезово
2. Иван Димов Стайков - общински съветник
3. Филип Иванов Георгиев - общински съветник
4. Делчо Димитров Делчев – представител на гражданите с
многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди
2. Предлага на УС на Националния компенсационен жилищен
фонд при Министерски съвет да утвърди Местната комисия за община
Брезово.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 39
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Одобряване списък на актосъставителите по Наредба № 1

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 62 от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред,
чистотата и общественото имущество, организацията и безопасността на движението на
територията на община Брезово, във връзка с чл. 22, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово одобрява списък на лицата имащи право да съставят актове за установени
нарушения по Наредба № 1, както следва:
1. Димитър Томов – зам.кмет на община Брезово
2. техн. Татяна Керева – ст.специалист в ОбА
3. техн. Нели Молова – ст.специалист в ОбА
4. Донка Калпошанова – ст.специалист в ОбА
5. Дора Шаллиева-Рупска – кмет на с.Чоба
6. Желязко Драганин – кмет на с.Зелениково
7. Петър Прасков – кмет на с.Дрангово
8. Стоянка Караджова – кмет на с.Борец
9. Танчо Танчев – кмет на с.Пъдарско
10. Марин Маринов – кмет на с.Стрелци
11. Жеко Калчев – кметски наместник на с. Тюркмен
12. Иванка Апостолова – кметски наместник на с.Розовец
13. Калинка Кохчиева – кметски наместник на с.Отец Кирилово
14. Красимира Иванова – кметски наместник на с.Върбен
15. Неделчо Неделчев – кметски наместник на с.Сърнегор
16. Марияна Иванова – кметски наместник на с.Златосел
17. Манол Марински – кметски наместник на с.Чехларе
18. Анка Божкова – кметски наместник на с.Бабек
19. Валентин Дойчинов – кметски наместник на с.Свежен

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/М. Сарафов/
/Н.Маринска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 40
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
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:
1. Иван Иванов Стоев - Председател
2. Гънчо Маринов Прасков
3. Пенка Петрова Кюркчийска

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 41
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 22/29.11.2011 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет
след като преразгледа свое решение № 22, взето с протокол № 4/29.11.2011 г. реши:
На основание чл. 21, ал.1, т. 10, чл.13, 14 и чл.17, ал.1 и 2, както и чл.17а от Закона
за общинския дълг,
1. Общинският съвет-Брезово изменя решение № 508, взето с протокол № 42 от
28.12.2010 г., както следва:
1.1. В т.1, ред трети израза „краткосрочен общински дълг” се заменя с израза
„дългосрочен общински дълг”.
1. 2. „Вид на дълга” се изменя както следва – „дългосрочен общински дълг поет с
договор за общински заем”
1. 3. „Срок на погасяване” се изменя както следва: „Срок за погасяване – до 24
месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване”.
1. 4. „Източници за погасяване на главницата” – се добавя „от собствени
бюджетни средства”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 42
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 23 на ОбС в частта на чл.46, ал.2 от
Правилника за работа и дейстостта на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
ОбА.

Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя
на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА,
Общинският съвет след като преразгледа свое решение № 23, взето с
протокол № 4/29.11.2011 г. в частта чл.46, ал. 2 от Правилника за работата и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,
На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово
приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, както
следва:
§ 1. В чл. 46, се прави следното изменение и допълнение:
1. В ал.2 думите „двуседмичен срок” се заменят със „седемдневен срок
от приемането им”.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 43
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете.

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.5 от ЗМСМА, във връзка с Приложение №
5 към чл. 1, т.1 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. , Общинският съвет гр.
Брезово определя основна месечна работна заплата на кмета на общината и
кметовете на кметства, считано от 07.11.2011 г. както следва:
- Радньо Манолов - Кмет на община - 1055,00 лв.
- Дора Шаллиева Рупска - Кмет на кметство с. Чоба - 550,00лв.
- Желязко Драганин – Кмет на кметство с. Зелениково – 550,00 лв.
- Петър Прасков – Кмет на кметство с. Дрангово – 522,00 лв.
- Стоянка Караджова – Кмет на кметство с. Борец – 550,00 лв.
- Танчо Танчев – Кмет на кметство Пъдарско – 550,00 лв.
- Марин Маринов – Кмет на кметство с. Стрелци – 550,00 лв.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 44
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.

ОТНОСНО: Преотреждане на недвижим имот публична общинска собственост в
гр.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.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1 и
ал.2, т.4 от Закон за устройство на територията, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Дава съгласие да се преотреди УПИ № І-„РСПАБ” , кв.7 от
действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед №06/20.03.-1992 год. с
площ 1 400 кв.м, ВЕДНО с построените в него едноетажен масивен навес с
три оградни стени с площ 266 кв.м /панелна конструкция/ и едноетажна
масивна сграда с площ 33 кв.м, при граници: улица, улица, УПИ VІ„Стопански дейности” и улица , в УПИ І „Производствени и складови
дейности”, кв.7 от плана на гр.Брезово.
2. Упълномощава кмета на общината да допусне и възложи служебно
изработването на подробен устройствен план за преотреждането на имота.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 45
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот в гр.Брезово
от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината и с оглед на това, че имота не се ползва по предназначение,
станалите разисквания че предложението е целесъобразно, 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
общинска собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие след извършване на преотреждането на УПИ № І-„РСПАБ” , кв.7
от действащия план на гр.Брезово, АПОС 1465 в ,, УПИ № І „Производствени и
складови дейности” , кв.7 от действащия план на гр.Брезово, одобрен със заповед
№06/20.03.-1992 год. с площ 1 400 кв.м, ВЕДНО с построените в него едноетажен масивен
навес с три оградни стени с площ 266 кв.м /панелна конструкция/ и едноетажна масивна
сграда с площ 33 кв.м, при граници: улица, улица, УПИ VІ- „Стопански дейности” и
улица, същият да бъде обявявен за частна общинска собственост, поради отпаднала
необходимост имота да бъде публична общинска собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 46
Взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено
на 29.12.2011 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянна комисия по образованието,
културата , спорта, здравеопазване, социална политика и обществен ред.

Общинският съвет след като изслуша предложението на общинския
съветник Стоян Стоянов, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово актуализира Постоянна комисия по образованието, културата ,
спорта, здравеопазване, социална политика и обществен ред като включва в
състава й общинската съветничка Пенка Петрова Кюркчийска.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - 0
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

