ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 312
Взето с протокол № 34 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.01.2018 г.
Относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет
Брезово и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението от инж. Стоян
Минчев – Председател на ОбС Брезово и отчета му с вх.№439/12.01.2018г.,
направените 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 Отчета за дейността на Общински съвет
Брезово и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 313
Взето с протокол № 34 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.01.2018 г.
Относно: Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост в община Брезово през
2018 год.
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с
вх.№434/08.01.2018г., направените 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 общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост в община Брезово през
2018 год. с направените допълнения към нея.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 314
Взето с протокол № 34 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.01.2018 г.
Относно: Приемане бюджета и инвестиционната програма на община Брезово
за 2018 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с
вх.№436/09.01.2018г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332 / 22.12.2017 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности на Община Брезово, Общинският съвет – Брезово РЕШИ:
I. Приема бюджета на Община Брезово за 2018 година /съгласно Приложение №
1/, както следва:

7 343 497 лева
1. ПРИХОДИ
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
3 377 625 лева
1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности
3 160 883 лева
1.1.2. Преходен остатък от 2017 година /съгласно Приложение № 3/ 216 742 лева
1.2. Приходи за местни дейности
3 965 872 лева
1.2.1. Данъчни приходи
311 000 лева
1.2.2. Неданъчни приходи
792 440 лева
1.2.3. Трансфери от ЦБ
1 057 700 лева
1.2.3.1. обща изравнителна субсидия
462 700 лева
1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
107 700 лева
1.2.3.3. целева субсидия за капиталови разходи
487 300 лева
1.2.4. Трансфери между бюджети (нето)
6 735 лева
1.2.5. Преходен остатък от 2017 година /съгласно Приложение № 3/ 1 797 997 лева

7 343 497 лева
2. РАЗХОДИ
/разпределени по видове дейности съгласно Приложение№ 2/
2.1. За делегирани от държавата дейности
3 377 625 лева
2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия
199 919 лева
2.2.1. общинска администрация
141 944 лева
2.2.2. училища
47 975 лева
2.2.3. транспорт на ученици
10 000 лева
2.3. За местни дейности
3 765 953 лева
3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на минус (-) 2 014 739 лева.
4. Приема инвестиционната програма за 2018 г. (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 364 900 лева, съгласно
Приложение № 4.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 6 600 лева;
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за
други цели) – 13 000 лева;
5.3. Клубове на пенсионера – 5 000 лева;
5.4. Субсидии за:
5.4.1. читалища –
125 625 лева за субсидирана от държавата дейност, съгласно Приложение
№ 5;
30 000 лева от местни приходи за развитие на читалищната дейност;
5.4.2. спортни клубове – 40 000 лева;
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 6 000 лева.
7. На основание чл.8, ал.3 и 4 от ЗМДТ разликата между реалната издръжка и
таксата за деца в ДГ се поема от общинския бюджет.
8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски в размер на 70% за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно, съгласно Приложение № 6.
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 223 956 лева, съгласно Приложение № 7.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2018 - 2020 г., съгласно Приложение № 8.
11. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на
Община Брезово, съгласно Приложение № 9.
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в размер на 0 лева.
2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2018 година в размер на 0 лева.
3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се определят
в размерите, съгласно Приложение № 10.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2018 година в размер на 7 343 497 лева.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018 година в размер на 3 916 294 лева.
II. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва.
III. Възлага на кмета:
1. Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен.
2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
IV. Упълномощава кмета:
1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват
относимите за общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.
2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
4. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други програми, включително и
на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
4.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2018 година;
4.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;
4.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на ОбС.

5. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на бюджета за 2018г. да ползва временен заем от
извънбюджетните средства и фондове на общината.
6. Да определи допълнителни условия по предоставянето и отчитането на
средствата по точка I.5.
V. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета,
конкретни мерки за изпълнението му.
VI. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 11.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 315
Взето с протокол № 34 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.01.2018 г.
Относно: Изпълнение актовете на Общински съвет Брезово за
второто шестмесечие на 2017 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на община Брезово с отчета
с
вх.№437/11.01.2018г., направените 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 отчет за изпълнение актовете на Общински
съвет Брезово за второто шестмесечие на 2017 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 316
Взето с протокол № 34 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 22.01.2018 г.
Относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост, представляващ язовир „Кичест бряст”, съставляващ имоти
000492 и 000552 от КВС на гр.Брезово с обща площ 76,577 дка, без
местност.
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на община Брезово с док.записка с
вх.№435/08.01.2018г., направените разисквания и след поименно
гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.14,
ал.7 от Закона за общинска собственост /ЗОС/ и чл.18 и чл.73, т.2 от
Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 /десет/
години, имот -публична общинска собственост, представляващ язовир
„Кичест бряст” гр.Брезово с обща площ на язовира 76,577 /седемдесет и
шест декара петстотин седемдесет и седем кв.м/ дка, състоящ се от
поземлен имот № 000492 от КВС на гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП:
язовир с площ на имота 64,221 /шестдесет и четири декара двеста двадесет
и един кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №000494-пасище
с храсти- ОПФ-необр.земя, 000518-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, 000552предпазна дига-ОПФ-необр.земя, 000556-канал-ОПФ-необр.земя, 121002пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, 121003-широкол.гора-МЗХ-ДЛ, 101057нива-н-ци на Стойко Колев Каназирски и др. и 101026-зере, овраг, ямаОПФ-необр.земя. и № 000552 от КВС на гр.Брезово, ЕКАТТЕ 06361, НТП:
предпазна дига с площ на имота 12,356 /дванадесет декара триста петдесет
и шест кв.м/ дка, при граници и съседи: поземлени имоти №000541пасище, мера- ОПФ-необр.земя, 000548-канал-ОПФ-необр.земя, 000553пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, 000518-пасище, мера-ОПФ-необр.земя,
000492-язовир-община Брезово, 000557-пасище, мера-ОПФ-необр.земя,
000559-полски път-ОПФ-необр.земя, 000546-пасище, мера-ОПФ-необр.зея,

000547-канал-ОПФ-необр.земя, 103039-пасище с храсти-ОПФ-необр.земя
и 000539-канал-ОПФ-необр.земя, актуван с актове за публична общинска
собственост № №1441/02.03.2005 г. и 6775/19.10.2017 г. , вписани в
Агенция по вписванията, Служба по вписванията гр.Пловдив.
ІІ. Избора на наемател да се осъществи чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване по реда на глава осма от Наредба № 3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ „Условия и ред за провеждане на публично оповестени
търгове и конкурси”.
ІІІ. Определя начална тръжна цена за обекта, описан в т.1 от
настоящото решение в размер на 15,00 /петнадесет/ лева на декар без ДДС
годишен наем.
ІV. Определя депозит за участие в търга: 1000,00 /хиляда/ лева.
V. Специфични условия към участниците в търга:
- участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични
търговци, регистрирани по реда на Търговски закон или физически лица,
регистрирани като земеделски производители, отговарящи на
определението за „оператор на язовирна стена”, регламентирано в §1, т.95
от Допълнителни разпоредби на Закона за водите.
VІ. Определя следните договорни условия:
6.1 След подписване на договора за избор на наемател същият се
задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с
разрешително за ползване на воден обект, което се издава от кмета на
община Брезово.
6.2 Наемателят да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и
реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилник
за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от
хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004
год.
6.3 Наемателят се задължава да спазва нормативните актове по
опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на
екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и
ветеринарно – медицински изисквания.
6.4 Наемателят се задължава да поеме за своя сметка разходите по
други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните
контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.
6.5 Наемателят се задължава да предоставя възможност на
ползвателите на земеделски земи да ползват вода за напояване на
обработваните от тях площи, а в случай на регистриране на Сдружение за
напояване в землището на гр.Брезово, да предостави възможност на
Сдружението да доставя вода за напояване през съответните поливни
сезони, до прекратяване на договора за наем.

VІІ. Делегира право на кмета на общината да извърши
необходимите действия по провеждане на публичен търг с явно наддаване
и подписване на договор за наем с класирания на първо място участник.
МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2,
във връзка чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска
собственост /ЗОС/ и чл.18 и чл.73, т.2 от Наредба № 3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/.
Яз. «Кичест бряст» в землището на гр.Брезово е обект, който
отговаря на определението за «язовир» съгласно §1, т.94 от ДР на ЗВ,
освен това попада под разпоредбите на Закона за сдружения за напояване,
тъй като е построен за напояване.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 317
Взето с протокол № 34 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.01.2018 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим
имот – частна общинска собственост в землището на с.Златосел,
общ.Брезово за нуждите .
Общинският съвет след като изслуша предложението
от инж.
Радньо Манолов – Кмет на общината Брезово с док.записка
с
вх.№438/11.01.2018г., направените 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 /ЗМСМА/, във връзка с чл.11, ал.1 и чл.12, ал.3
от Закона за общинска собственост /ЗОС/, Общинският съвет гр. Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно за управление
общински недвижим имот представляващ поземлен имот № 000658 /нула,
нула, нула, шест, пет, осем/ от КВС на с.Златосел, НТП:
др.селскостопанска територия с площ 1,295 /един декара двеста деветдесет
и пет кв.м/ дка, местност „ДАНЛЪКА”, ІV /четвърта/ категория, при
граници и съседи: ПИ 000083-дере- ОПФ-Златосел-необр.земя, 000355-път
ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя, 018022-полски път-ОПФ-Златоселнеобр.земя и 000657-полски път-ОПФ-Златосел-необр.земя, АЧОС №
6993/11.01.2018 год. на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ”БОРБА С
ГРАДУШКИТЕ” със седалище и адрес на управление гр.София,
обл.София, общ.Столична, район „Красно село”, бул.”Христо Ботев” №17,
ЕИК 000625870 с цел обособяване на ракетна площадка за противоградова
защита.
2. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договор за управление, съобразно действащото
законодателство.

МОТИВИ: В общинска администрация Брезово е постъпило
заявление с вх. №12-00-365/01.09.2017 год. от инж. Георги Михайлов –
началник отдел към Регионална дирекция „Борба с градушките”
гр.Пловдив, Контролен пункт с. Голям Чардак с искане да им бъде
предоставен за управление общински недвижим имот в землището на
с.Златосел за обособяване на ракетна площадка за противоградова защита.
С оглед на това да се осигури защита на селскостопанската продукция в
района на Община Брезово, Общинският съвет Брезово намира решението
за целесъобразно.
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