ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 21
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Брезово
през първото полугодие на 2016г.
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.12 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.12 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на
община Брезово, Общинският съвет-Брезово приема Програма за работата
на Общински съвет – Брезово през първото полугодие на 2016г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 22
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията
и безопасността на движението на територията 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.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗНА и
Решение от 24,11,2015г. постановено по АХ.Д.№ 2631/2015г. по описа на
ХVІ-ти състав АС-Пловдив, Общинският съвет – Брезово Приема Наредба
за изменение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред,
чистотата и общественото имущество, организацията и безопасността на
движението на територията на община Брезово, както следва:
§1 Чл.12 придобива следната редакция:
Чл.12. /1/ Забранява се допускането в ресторанти и други развлекателни и
питейни заведения без родител, настойник, попечител или друго
пълнолетно дееспособно лице на малолетни /до 14г./, след 20:00 часа и
непълнолетни /от 14г. до 18 г./ след 22:00 часа.
/2/ Собствениците на заведения с удължено работно време – ресторанти,
дискотеки, кафе – аперативи и др. са длъжни да осигурят пропускателен и
охранителен режим, съобразно изискванията на действащите нормативни
актове.
/3/ отменя.
1. отменя
2. отменя
3. отменя

§2 Измененията и допълненията в Наредба №1 за поддържане на
обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезово са приети
с решение №….., п-л……/………….г. и влизат в сила от приемането им.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 23
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: План-сметка за 2016 година за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
чистота на териториите за обществено 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.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ, чл.16,
чл.16а, чл.16в и чл.16г от Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Брезово, Общинският съвет реши:
1. 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.
2. Определя годишна такса битови отпадъци за 2016г. за имотите на физически
лица в населените места, както следва:
а) за имоти, намиращи се в гр.Брезово и с.Чоба – 6,8 промила върху данъчната
оценка на имота, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,21 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 3,41 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1,18 промила
б) 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, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,21 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 3,41 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0,98 промила
3. За нежилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци:
а) подали декларация по чл.16а от Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, приема годишен размер на такса за обслужване
четири пъти месечно на :
- контейнер тип „Бобър” с обем 1100 литра
- 895,00 лв.
В таксата са включени разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ.

Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места се определя в размер на 2.2 промила върху по-високата от данъчната
оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти;
б) когато не може да се установи броя на използваните съдове - 6.8 промила
върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, в
т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,1 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,5 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2,2 промила
4. Определя за жилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци – 6,8
промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,1 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,5 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2,2 промила
5. Утвърждава план-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал.
1 от ЗМДТ за 2016 г., съгласно Приложение 1.
6. Утвърждава план-сметка за 2016г. за приходите и разходите по видове
дейности и населени места, съгласно Приложение 2.
7. Задължава Кмета на Община Брезово да включи в бюджета на общината за
2016г. по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 24
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Приемане на Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово за 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 приема Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово за 2016 година.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 25
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Определяне на представител на общински съвет в
Асоциация общински гори.
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. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово: определя за свой делегат в Асоциация общински гори, както
следва:
- представител – инж. Стоян Минчев – председател на ОбС
- заместник представител – инж. Николай Михалски – ръководител
„ОГСЕ” в община Брезово.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 26
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

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.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и
чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България, представителя на
общинския съвет
инж. Стоян Генчев Минчев – Председател на ОбС
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Гергана
Гледачева – общински съветник.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 27
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Участието на Община Брезово в Регионалното сдружение за
управление на отпадъците (РСУО) и във връзка с продажбата на получени отпадъци
от метал, пластмаса , хартия и стъкло, при обработката на отпадъци депонирани в
„Регионално депо за неопасни отпадъци за гр. Карлово”.
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 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.31, ал.1 от
Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет Брезово:
1. Дава съгласие Община Брезово в качеството си на член на РСУО да приеме
прилагане на метода на сепарация преди депониране, с цел намаляване количеството
депонирани отпадъци в Регионално депо гр.Карлово, и реализиране на приходи от
продажба на годни за повторна употреба отпадъци.
2. Общинският съвет Брезово дава съгласие Кмета на Община Карлово и
председател на РСУО, да извърши необходимите действия
за продажба на
рециклируеми отпадъци, получени след сепарация. Приходите от продажбата на
годните за повторна употреба отпадъци да бъдат разпределени между членовете на
РСУО, в зависимост от постъпилите количества отпадъци от съответната община.
3. Общинският съвет Брезово дава съгласие Кмета на Община Карлово и
председател на РСУО, да извърши необходимите процедури за избор на изпълнител за
извършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци от община Брезово
постъпили в регионално депо гр.Карлово.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 28
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване на транспортна техника за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци със средства, натрупани като
отчисления от Община Брезово по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
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 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.20, 24, 25 от
Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общинският
съвет Брезово РЕШИ:
1. Общинският съвет Брезово дава съгласие
за
закупуване
на
транспортна техника със средства, натрупани от отчисленията по чл.64 в размер на
27453,17лв. от община Брезово и преведени по сметка на РИОСВ гр.Пловдив.
2. Общинският съвет Брезово дава съгласие Кмета на общината да извърши
необходимите процедури за избор на изпълнител съгласно ЗОП за доставка на
транспортна техника.
3. Общинският съвет Брезово дава съгласие след приключване на
процедурата по избор на изпълнител, община Брезово да отправи искане до
Председателя на Регионалното сдружение с.Шишманци за отблокиране на средствата
от сметката на РИОСВ.
4. В случай, че отпуснатата от РИОСВ сума от натрупаните отчисления е
по-ниска от размера на договора за доставка, Общинския съвет одобрява необходимите
за изпълнение на договора средства да бъдат за сметка на преходния остатък за 2016г.
в дейност „Чистота”.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 29
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за младежта за 2016г.

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 и чл.15 и чл.16 от Закона за
младежта Общински съвет – гр.Брезово приема и утвърждава Годишен
план за младежта – 2016г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 30
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 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.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗНА
Общинският съвет – Брезово приема Наредба за изменение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Брезово, както следва:
§1 В чл.52, ал.2 цифрата „6.00лв.” се заменя с „8.00лв.”
§2 Измененията в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово са
приети с решение №….., п-л……/………….г. и влизат в сила от
приемането им.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 31
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.

ОТНОСНО: Вземане решение за извършване на вътрешни компенсирани
промени в капиталовите разходи за 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.2 във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезово одобрява компенсирани промени
между обектите, включени за финансиране от капиталовите разходи за 2015 г., както и
включване на нови обекти, в рамките на целевата субсидия определена със закона за
държавния бюджет, както следва:

ОКОНЧАТЕЛНА АКТУАЛИЗАЦИЯ
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
ПРЕЗ 2015 год.
ОБЕКТ

Ремонт кметство Зелениково
Ремонт кметство Свежен
Ремонт здравна служба гр.Брезово
Ремонт здравна служба Чоба
Ремонт здравна служба Пъдарско
Ремонт читалище Розовец
Ремонт читалище Брезово
Ремонт читалище Тюркмен
Ремонт ЦДГ Стрелци
Ремонт сградата на общ.адм. гр.Брезово
Ремонт кметство Отец Кирилово
Ремонт кметство Дрангово
Ремонт многофункционална зала в с.Борец
Изграждане на видеонаблюдение в
гр.Брезово /паркове и сградите на
общинска администрация и ЦДГ Брезово/

ПЛАН
2015 г.
/било/
8 000
4 000
15 000
5 000
4 000
10 000
8 000
7 000
5 515
6 000
6 000
0
8 000
20 000

Междинна
Окончателна
актуализация актуализация
2015 г.
2015 г.
/става/
8 000
7 656
4 000
3 320
8 000
9 769
5 000
3 847
5 000
5 081
10 000
6 813
8 000
6 560
5 501
5 501
1 679
1 849
0
0
6 000
6 346
0
4 493
5 500
5 306
4 623
4 955

Изготвяне на ОУП на община Брезово
Ремонт улична мрежа в с.Зелениково
Ремонт улична мрежа в с.Златосел
Ремонт улична мрежа в с.Борец
Ремонт улична мрежа в с.Стрелци
Ремонт улична мрежа в с.Чоба
Ремонт улична мрежа в гр.Брезово
Реконструкция мост в с.Дрангово

20 000
8 000
5 000
9 000
9 000
9 000
17 000
6 000

0
0
0
9 000
0
0
17 000
0

0
0
0
9 147
0
0
12 700
0

Корекция река в с.Дрангово
Корекция река в с.Тюркмен
Корекция река в с.Стрелци
Корекция река в с.Отец Кирилово
Корекция река в гр.Брезово
Корекция река в с.Върбен
Ремонт кметството в с. Стрелци
Ремонт ЦДГ в с.Борец
Изграждане пътна връзка за общински
обект „Фотоволтаична електроцентрала” в
гр.Брезово

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 880
7 980
16 800
11 760
10 000
0
5 488
10 000
21 304

8 880
7 980
16 800
11 760
9 484
6 144
5 488
8 373
21 304

ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ КАПИТАЛОВИ
РАЗХОДИ – ОБЕКТИ – 2015 г. – 189 515 /БЕЗ
ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА РЕМОНТ ЗА
ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА/
От тях:
178 500 лв. – целева субсидия капиталови разходи
2015 г.
11 015 лв. – остатък от целева субсидия
капиталови разходи
2014 г.

189 515

РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
Ремонт общински път PVD2041 Зелениково-Чехларе от
км 0+000 до км11+000
Ремонт общински път PVD1230 -Отец КириловоДрангово-Златосел от км 5+300 до км 20+800
Ремонт общински път PVD1231 Пъдарско-СтрелциСърнегор от км 8+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 15+300
Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен от км
0+000 до км 17+000
Ремонт общински път PVD3235 Болярино-Чоба от км
8+200 до км 13+900

ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ НА

Окончателна
ПЛАН
актуализация
2015 г.
2015 г.
/било/
/става/
38 000
0
54 000

47 206

53 000

17 144

18 428

118 956

41 000

51 395

59 000

24 779

20 000

23 907

283 428

ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА-283 428 лв .
От тях:
231 300 лв. – целева субсидия капиталови разходи за
ремонт на общинската пътна мрежа за 2015 г.
52 128 лв. – остатък от целевата субсидия капиталови
разходи за ремонт на общинската пътна мрежа за 2014 г.

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2015 г.
/от целевата субсидия 2015 г. + Остатък от
2014 г./

472 943

472 943

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ПРИХОДИ по §40-00
«Постъпления от продажби на общински нефинансови активи»
в община Брезово през 2015 год.
ОБЕКТ

Ремонт улично осветление в Община Брезово
Ремонт улична мрежа в с.Тюркмен
Ремонт улична мрежа в с.Отец Кирилово
Ремонт улична мрежа в гр.Брезово
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2015 г.
от«Постъпления от продажби на общински

ПЛАН
2015 год.
/лв./
/било/
20 000
13 000
10 000
0

ОТЧЕТ
2015 год.
/лв./
/става/
20 849
0
12 510
14 922

43 000

48 281

нефинансови активи»
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 32
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение от общински съветник, 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 13.02.2015 г., Общинският съвет гр. Брезово дава
съгласие да бъдат подпомогнати лицата:
- Въльо Александров Вълев - жител на с. Стрелци със сумата от 150 /сто
и петдесет / лева;
- Атанас Петров Атанасов - жител на с. Върбен със сумата от 150 /сто и
петдесет/ лева;
- Величка Иванова Шаркова - жител на с. Чоба със сумата от 150 /сто и
петдесет / лева;
- Донка Пенева Пенева - жител на с. Чоба със сумата от 150 /сто и петдесет
/ лева;
- Стана Николова Димитрова - жител на с. Пъдарско със сумата от 150
/сто и петдесет/ лева.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 33
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Определяне състава на Местната комисия за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, предложение от председателя на ОбС, станалите разисквания,
и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 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 – ст. специалист в дирекция
„Обща администрация”
2. Диана Банова – общински съветник
3. Веселинка Копаранова – общински съветник
4. Радка Гогова – представител на гражданите с
многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди.
2. Предлага на Управителния съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет да утвърди
местната комисия за община Брезово.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 13
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 34
Взето с протокол № 4 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.12.2015г.
ОТНОСНО: Определяне на представител и представяне позицията на Община
Брезово на насроченото за 28.01.2016 г. заседание на общото събрание на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД, гр. Пловдив.
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 чл. 198е, ал.3 от Закона за
водите, Общинският съвет – Брезово упълномощава инж. Радньо Манолов
– кмет на община Брезово, за представител на община Брезово в
«Асоциация по В и К – Пловдив» съгласно Закона за водите, да гласува, по
точките от дневния ред, на насроченото за 28.01.2016 г. заседание на
общото събрание на Асоциацията решения, както следва:
1. Общинският съвет Брезово предоставя мандат на инж.Радньо
Манолов, в качеството му на представител на общината в общото
събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, за приемане на годишния
отчет за дейността на Асоциацията за 2015 г. ”
2. Общинският съвет – Брезово съгласува Допълнителния бизнес
план на оператора – Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Пловдив, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до
31.12.2016г., съгласно разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58
от 2015 г.)
3. Общинският съвет – Брезово приема препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2016 г. да бъде в
размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв. и съответния размер на вноската

на общината, определен на база вноската на Държавата и съответното
процентно съотношение на гласовете.“
4. Общинският съвет одобрява списъците с активи, публична общинска
собственост, намиращи се на територията на община Брезово, получени с
писмо № 03-02-320./21.12.2015 г. на МРРБ и упълномощава кмета да
подпише окончателния протокол за разпределение на собствеността.
5. Общинският съвет - Брезово одобрява предоставения с писмо №
АВК-02-12/23.12.2015 г., Проект на Договор за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето
на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане между Асоциация по
ВиК – Пловдив и определения оператор – „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Пловдив и упълномощава Здравко Димитров – председател на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив да подпише
одобрения договор от името на Асоциацията.

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

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

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

