ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 227
Взето с протокол № 22 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 11.05.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба № 2 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
община Брезово, доклада на председателя на ПК по БФИНУП,
предложение от общински съветник, станалите разисквания, и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от
АПК и чл.9 от ЗМДТ, Общинският съвет – Брезово:
§1. Приема Наредба №2 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово.
§2. Наредба №2 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Брезово влиза в сила от
16.05.2017 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 228
Взето с протокол № 22 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 11.05.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, доклада на председателя на ПК по БФИНУП, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.79 от АПК,
чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, Общинският съвет
гр.Брезово:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
реш.№214/29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. №243, п-л №22/2009г., изм.и
доп. с р-е №154, п-л 14/2012 г., изм. и доп. с р-е №247,п-л 19/2012 г., изм. и
доп. с р-е №541, п-л 39/2014г., изм. и доп. с р-е №598, п-л №43/2014г., изм.
и доп. с реш. №67, п-л №9/2016г. на Общински съвет гр.Брезово , както
следва:
§1. В заглавието на нормативния документ след думата „Наредба“
добавя „№3“.
§2. В Чл.4, се прави следното изменение:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В изпълнение на Мандатната стратегия общинският съвет приема
годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема
най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и
може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се
извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в
съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от
програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска
собственост;
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни
права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;
3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно
описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи
в замяна;
4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост, и способите за тяхното придобиване;
5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на
частни имоти;
6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;
7. други данни, определени от общинския съвет.”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с
реш.№214/29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. №243, п-л №22/2009г., изм.и
доп. с р-е №154, п-л 14/2012 г., изм. и доп. с р-е №247,п-л 19/2012 г., изм. и
доп. с р-е №541, п-л 39/2014г., изм. и доп. с р-е №598, п-л №43/2014г., изм.
и доп. с реш. №67, п-л №9/2016г. на Общински съвет гр.Брезово , влиза в
сила от датата на приемането и от Общинския съвет.
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