ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 742
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 09.09.2015г.
ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение бюджета на община Брезово за
първото полугодие на 2015г.

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, във връзка с чл.137, ал.2 от
Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезово:
Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Брезово за
първото полугодие на 2015г., съгласно Приложения 1, 2.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 743
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 09.09.2015г.
ОТНОСНО: Готовността на общинските училища и детски градини за започване
на новата учебна 2015/2016 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.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Приема за сведение информацията за готовността на общинските
училища и детски градини за започване на новата учебна 2015/2016
година.
2. Да се актуализират транспортните схеми и се сключи в срок
до15.09.2015 г. договор с фирмата, спечелила обществената поръчка за
превоза на учениците.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 744
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 09.09.2015г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив в общинските учебни
заведения и създаване на условия за нормално им функциониране
през 2015/ 2016 учебна година.

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.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, т.3, ал.2 и чл.
11а от Наредба №7/29.12.2000 г. с изменения и допълнения на същата от
2002,2003,2008, 2010, 2012 , 2013 и 2014 г., Общинският съвет гр.Брезово
дава съгласие през учебната 2015/2016 г. да се сформират паралелки под
норматив в общинските училища както следва:
1.1 Начално училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Борец
 Една самостоятелна паралелка в 1-ви клас с 7 ученици
 Една самостоятелна паралелка във втори клас с 10 ученици
 Една самостоятелна паралелка в 3-ти клас с 8 ученици
 Една самостоятелна паралелка в 4-ти клас с 10 ученици
1.2 Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” с. Стрелци









Една самостоятелна паралелка в първи клас с 11 ученици
Една самостоятелна паралелка във втори клас с 13 ученици
Една самостоятелна паралелка в трети клас с 8 ученици
Една самостоятелна паралелка в четвърти клас с 8 ученици
Една самостоятелна паралелка в пети клас със 12 ученици
Една самостоятелна паралелка в шести клас с 17 ученици
Една самостоятелна паралелка в седми клас с 15 ученици
Една самостоятелна паралелка осми клас с 11 ученици

1.3 СОУ „Христо Смирненски” гр. Брезово
 Една самостоятелна паралелка в 8 клас с 15 ученици
 Една самостоятелна паралелка в 9 клас с 16 ученици
 Една самостоятелна паралелка в 11 клас с 12 ученици

2. Да се осигурят от бюджета на общината допълнителни средства за
маломерните паралелки в размер, както следва:
2.1 За НУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Борец – 40 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 18 826,8 лв.
2.2 За ОУ„Св.св. Кирил и Методий” с. Стрелци – 20 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 13 308,6 лв.
2.3 За СОУ „Христо Смирненски” – гр. Брезово - 20 % от размера на
единния разходен стандарт, умножен по разликата между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в съответните
паралелки, в размер на 3 570,6 лв.
3. За целодневните детски градини Общинският съвет определя 12
деца средна месечна посещаемост през учебната 2015/ 2016г., с
изключение на времето от 21.12.2015 г. до 04.01.2016 г. и от 01.06.2016 г.
до 15.09.2016 г., както и при епидемия и карантина в детската градина.
4. Кметът на общината да определи със Заповед числеността на
персонала в детските градини през учебната 2015/2016 г.
5. В ЦДГ „Роза” с. Борец да продължи да функционира една сборна
група с деца от 3 до 5 г. възраст
6. В ЦДГ „Светлина” с. Стрелци да продължи да функционира една
сборна група с деца от 3 до 6 г. възраст.
7. Транспортирането на пътуващите деца от ЦДГ да става с
придружител, осигурен от директора на съответната детска градина.
8. Да се осигури в срок до 19.10.2015 г. във всички общински учебни
заведения за есенно-зимния отоплителен сезон твърдо и течно гориво,
както и годни за безаварийна експлоатация отоплителни уреди.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 745
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 09.09.2015г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за изработване на проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на част от кв.17 по ЗРП на с.Сърнегор, община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово дава съгласието си да се изготви ПУП-ПРЗ за изменение на
УПИ ІІІ-обществено и делово обслужване, в кв.17 по ЗРП на с.Сърнегор и
отреждане на нов УПИ ІV-трафопост.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 746
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 09.09.2015г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители 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 № 628, т.5.2., взето с
протокол № 46 от 13.02.2015г., Общинският съвет Брезово дава съгласие
да бъдат подпомогнати, лицата както следва:
1. Тинка Димитрова Стоянова от с.Пъдарско – 50 лв.
2. Иван Танев Танев от с.Дрангово – 150 лв.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 747
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 09.09.2015г.
ОТНОСНО: Предоставяне на имоти с НТП: полски пътища и напоителни канали
и определяне размера на наема за стопанската 2015/2016 год. в землищата на община
Брезово, попадащи в масиви за ползване.

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 Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 37„в”, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи и чл.75а, ал.3 от ППЗСПЗЗ
Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава предварително принципно съгласие за предоставяне на имоти
с начин на трайно ползване полски пътища, напоителни канали и канали,
попадащи в масиви за ползване в землищата на с.Стрелци, с.Златосел,
с.Чоба, с.Бабек, с.Зелениково, с.Пъдарско, с.Борец,гр.Брезово и с.Розовец
за стопанската 2015/2016 год., които имоти да бъдат включени в заповедта
по чл.37”в”, ал.4 от ЗСПЗЗ.
2. Наемната цена за имотите с начин на трайно ползване полски
пътища, напоителни канали и канали да бъде в размер на средното
годишно рентно плащане за съответното землище, определена с протокол
от 05.02.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № 18/13.01.2015 г. на
Директора на ОД „Земеделие” – гр. Пловдив.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 748
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 09.09.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от

горските територии собственост на Община Брезово през 2016 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. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни продукти, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина на община
Брезово за 2016 г., в обеми както следва:
Ст.маса
м3
3548
650
2898

Лежаща
маса м3

Едра
м3

Средна
м3
ОБЩО
3037
55
314
В т.ч. ИГЛОЛИСТНИ
423
0
163
В т.ч. ШИРОКОЛИСТНИ
2614
55
151

Дребна
м3

Дърва
м3

665

2003

130

130

535

1873

2. При изпълнението на плана приоритетно да се следи общия обем
лежаща маса.
3.
Възлага на Кмета на община Брезово да подпише годишния
план за ползване на дървесина на община Брезово за 2016.
4. Ползването на дървесина да се извърши съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни продукти, а именно чрез продажба на стояща
дървесина на корен, като приоритетно бъде задоволявано населението на
Община Брезово с дърва за огрев.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 749
Взето с протокол № 57 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 09.09.2015г.
ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание
от Областна транспортна схема от квотата на Община 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.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за
автомобилните превози чл.16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси,издадена от Министерство на транспорта и съобщенията, на
основание чл.4, §3 на Регламент /ЕО/ 1370/2007 год.на Европейския парламент и на
Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, и в съответствие с нормите на Регламента, предвид
фактическите основания и изложените съображения, Общинският съвет гр.Брезово:
I.
Дава съгласие за провеждането на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: ”Възлагане на обществен превоз на пътници по
линии от областна транспортна схема от квотата на Община Брезово” по
обособени позиции, съгласно приложеното маршрутно разписание, неразделна част от
настоящото решение.
ІІ. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе процедура по
Закона за обществените поръчки с посочения в т.І на настоящото решение
предмет и сключи договор с определения изпълнител за срок от 5/пет/ години.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 12
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ”
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

