ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 58
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.02.2012 г.

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост в община Брезово през 2011 г.,
проведени процедури, подписани договори.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал. 3 от НРПУРОИ,
Общинският съвет гр.Брезово приема за сведение Информация за изпълнение на
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община
Брезово през 2011 г.
2. Препоръчва на кмета на общината да възложи на кметовете и кметските
наместници при отчитане ежегодната им дейност да запознаят населението с
извършените разпоредителни действия с общинско имущество на територията на
кметството.

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
№ 59
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.02.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост 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:
1. 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, Общински съвет гр.Брезово приема Програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Брезово през
2012 год.
2. Препоръчва на кмета на общината в срок до края на м.март 2012 г. да
разпореди изготвяне на регистър на имотите общинска собственост на територията на
населените места в общината.

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
№ 60
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.02.2012 г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета и инвестиционната програма на
Община Брезово за 2011 година.

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 – Брезово:
1.Приема уточнения годишен план по бюджета за 2011 год. по прихода и
разхода по функции и дейности както следва:
1.1. по приход 4104838 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1, колона 5/
1.2. по разхода 4104838 лв.
/разпределен по параграфи, съгласно Приложение 2, колона 5/
2.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2011
год.по обекти съгласно Приложение № 3.
3.Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2011 год.както следва:
3.1. по приход 3823522 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1,колона 6/
3.2. по разхода 3823522 лв.
/разпределен по параграфи, съгласно Приложение 2, колона 6/
4.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2011 год.по
обекти и източници на финансиране съглано Приложение 3.

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
№ 61
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.02.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на общината и капиталовите разходи и обекти
за 2012 година.

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.11, ал.7, и чл.12 ал.1 от
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС
№ 367/29.12.2011 г., Общинският съвет гр.Брезово:
1.Приема бюджета на Община Брезово за 2012 г. както следва:
1.1 По прихода
4119910 лв.
/Разпределен по параграфи, съгласно приложение № 1/
в т.ч.
1.1.1 приходи с държавен характер
2390579 лв.
в т.ч.
1.1.1.1. обща допълваща субсидия
2093656 лв.
1.1.1.2. преходен остатък от 2011 г.
274923 лв.
1.1.1.3. субсидия за капиталови разходи
22000 лв.
1.1.2. приходи с общински характер
1729331 лв.
в т.ч.
- данъчни приходи
328500 лв.
- общински такси
545500 лв.
в т.ч.такса битови отпадъци
360000 лв.
- приходи от общинско имущество
157100 лв.
- глоби,санкциии
10000 лв.
- др.неданъчни приходи
111000 лв.
- приходи от продажба на общ.имущ. 120000 лв.
- приходи от концесия
7000 лв.
- дължим ДДС и д-к в/у общ.приходи -72000 лв.
- изравнителна субсидия
403000 лв.
- целева субсидия-кап.разходи
206000 лв.
- възстановяване заем за европ.проекти 167000 лв.
- погашения заем от ФЛАГ
-72237 лв.

- погашения заем от ДСК
- погашение на заем ф.”Енерг.ефект.” Всичко:......................................................
Всичко приходи по бюджета:

-18750 лв.
-162782 лв.
1729331 лв.
4119910 лв.

/Разпределен по функции и групи разходи, съгласно приложение № 2/
І.Делегирани от държавата дейности –
1. Общинска администрация – заплати и осигуровки - 456300 лв.
2.Отбрана и сигурност
62999 лв.
3.Образование
1523851 лв.
в т.ч.преходен остатък – 270876 лв.
4.Здравеопазване
25079 лв.
5.Соц.осигуряване – ДД Зелениково
213710 лв.
6.Култура – субсидия читалища
108640 лв.
в т.ч.капиталови разходи - 22000 лв.
Всичко:………………………………………2390579 лв.

1.2.2.общински дейности
1729331 лв.
в т.ч.
1.Общ.администрация – издръжка
341169 лв.
2.Общински съвет
68542 лв.
3.Образование –
163420 лв.
4.Соц.осигуряване
222300 лв.
в т.ч. ДСП
220000 лв.
ПВЗ – материали
300 лв.
Клубове на пенсионера
2000 лв.
5.БКС
606900 лв.
6.Физкултура и спорт
30000 лв.
7.Култура – трад.празници
12000 лв.
7.Икономически дейности
285000 лв.
в т.ч.охрана и издр.с общ.приходи
45500 лв.
ремонт и поддръжка пътища
196000 лв.
у-ние дейности по горско стопанство
43500 лв.
2. Приема разпределение на преходния остатък от 2011 год.както следва:
2.1. Дейност “Общообразователни училища”
270876 лв.
2.2. Други дейности по вътрешна сигурност
4047 лв.
Всичко:
274923 лв.
3. Приема списък на обектите за финансиране на капиталовите разходи,съгласно
Приложение № 3.
4.Приема план график за разплащане на просрочените задължения и размера на
просрочените задължения,които ще бъдат събрани през бюджетната година, съгласно
приложения № 5 и № 6.
Приема лимити за разходи както следва:
4.1.Социално битови разходи на персонала, определени в размер на 3 % на база
начислени трудови разходи.
4.2. Определя лимит за представителни разходи в размер на 3000 лв. /чл.13, т.3 от
ПМС 367 от 29.12.2011 г./

4.3. 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.
5. Приема разчет за целеви разходи както следва:
5.1.Помощи по решение на ОбС
3000 лв.
5.2. Разходи за погребения
100 лв.
5.3. Разходи за клубове на пенсионера
2000 лв.
6. 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/.
7. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел
7.1. СК ”Бадминтон”
5500 лв.
ОбФК “Средногорец”
10000 лв.
ФК Пъдарско
10000 лв.
7.2. Упълномощава кмета на общината да договори условия за ползване на
средствата.
8. На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет определя 50 % от
транспортните разходи на учащите се в Професионална гимназия и СОУ гр.Брезово над
16 годишна възраст – с постоянен адрес в общината, да се изплащат от общинският
бюджет, считано от 01.01.2012 г.до 31.12.2012 г. за времето на учебните занятия.
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
10.Възлага на кмета на общината:
10.1.Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани
дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
10.2.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
10.3.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята
на дарителя.
10.4.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 /
11. 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/.
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3.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.
11.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на
общински програми и проекти.

12. 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.

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
№ 62
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.02.2012 г.
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изготвяне на Стратегия за управление на
общинската собственост в община Брезово за периода 2012-2015 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, направено предложение от общински съветник, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.31, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,
Общинският съвет гр.Брезово създава временна комисия в състав:
1.Димитър Томов - зам.кмет на общината
2.инж.Борис Гърков - директор на дирекция „Специализирана администрация”
3.Петя Иванова - старши специалист в дирекция „Обща администрация”
4.Гънчо Прасков - общински съветник
5.Иван Баръмски - общински съветник

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
№ 63
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.02.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот публична
общинска собственост в Стопански двор № 1 С.Златосел.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, след като прие за целесъобразни
мотивите на вносителя, 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
общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявен за частна общинска собственост поземлен имот №
000643 от КВС на с.Златосел, НТП: ведомствен път с площ 3,319 дка, публична
общинска собственост, местност „ДАНЛЪКА” , без указана категория, с граници и
съседи: имоти с №000355-пътІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя, № 000629произв.терен-държавна собственост, №650-произв.терен-„АГРОКОМПЛЕКС
ЗЛАТОСЕЛ”ЕООД, №020011-нива-Рада Димитрова Иванова, №020010-нива-Стойчо
Димитров Милев и други.
Мотиви: Поради отпаднала необходимост имота да бъде публична общинска
собственост, тъй като обслужва един и същи собственик в Стопански двор № 1
с.Златосел.

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
№ 64
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.02.2012 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие за ползване на стояща дървесина на корен от
общински имоти в землището на с.Тюркмен,общ.Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението с на кмета на
общината, 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.35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл.51, ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да се проведе публичен търг за ползване на маркирана дървесина от
имоти общинска собственост по видове и сортимент както следва:
№

№ на
имота

вид

площ

Едра
строителна
пл.куб.м

Средна
строителна
пл.куб.м

Дребна
строителна
пл.куб.м

Дърва за
огрев
пл.куб.м

Вид на
дървесина
та
топола
акация
върба
Топола
Топола
топола
върба
акация
топола

1
2

022023
000063

пасище
канал

10.860
10.419

68

2

2

3
4
5

010020
010019
010018

канал
пасище
канал

4.413
5.289
4.643

80
75
50

1
3
1

3
3
3

6

УПИ
І,кв.10
ВСИЧКО:

парк

22.131

13

36
5
16
22
34
38
8
6
28

7

11

193

286

ІІ.Определя следните условия на публичния търг:
1. Вид на търга – публичен с тайно наддаване.
2.Ползването на дървесината от различните имоти да се счита като един обект.
3.Начални цени по сортименти както следва :
Едра строителна
дървесина
40.00 лв.за пл.куб.м без
ДДС

Средна строителна
дървесина
20.00 лв. за пл. куб.м
без ДДС

Дребна строителна
дървесина
8.00 лв. за пл.куб.м без
ДДС

Дърва за огрев
10.00 лв.за пл.куб.м без
ДДС

3. Начална тръжна цена на обекта, съгласно т.1 и т.3 от Решението – 13 642 лева без
ДДС.
4.Депозит за участие в търга – 1000.00 лева без ДДС
5.Гаранция за изпълнението на договора в размер на 2000.00 лева за ползването на
дървесината в обекта.
ІІІ.Възлага на кмета на община Брезово да извърши всички действия по
провеждането на търга и подписването на договор за ползване на дървесината.

МОТИВИ: Поради достигната технологична зрялост на насажденията, опасност от
падането на сухи клони от тях, които препречват канала и при очакваното
снеготопене ще затруднят водния му отток. Предвид предотвратяване на
инциденти с хора.

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
№ 65
Взето с протокол № 8 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 17.02.2012 г.
ОТНОСНО: Актуална справка за състоянието на язовирите и водоемите намиращи
се на територията на Община Брезово към 10.02.2012 г.

Общинският съвет след като изслуша информацията 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 гр.Брезово приема
за сведение справка за състоянието на язовирите и водоемите намиращи се на
територията на Община Брезово към 10.02.2012 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/

