ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 461
Взето с протокол № 32 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за работата на Общински съвет-Брезово и неговите
комисии за периода м.юли 2013г. до м.декември 2013г.
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. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение отчет за работата на Общински съвет-Брезово
и неговите комисии за периода м.юли 2013г. до м.декември 2013г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 462
Взето с протокол № 32 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет-Брезово
за периода 01.07.2013г. до 31.12.2013г.
Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение отчет за изпълнение актовете на Общински
съвет-Брезово за периода 01.07.2013г. до 31.12.2013г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 463
Взето с протокол № 32 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и за
резултатите от нейното управление през 2013г.
Общинският съвет след като изслуша отчета 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.66а от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет
гр.Брезово приема отчета за състоянието на общинската собственост и за
резултатите от нейното управление през 2013г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 464
Взето с протокол № 32 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2014г.
ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска администрация Брезово
през 2013г.
Общинският съвет след като изслуша отчета 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 отчета на кмета на общината за работата на Общинска
администрация през 2013г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 465
Взето с протокол № 32 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2014г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности на Община Брезово.

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.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 82, ал.1 от
Закона за публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от
АПК, Общинският съвет гр.Брезово приема Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Брезово, с която се отменя Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезово,
приета с Решение № 59, протокол № 7 от 27.05.2004 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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
№ 466
Взето с протокол № 32 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.01.2014г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за изработване на проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на част от кв.23 по ЗРП на с.Отец Кирилово.
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, 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,
Общински съвет гр.Брезово дава съгласието си да се изготви ПУП-ПРЗ за
изменение на УПИ ІV-„Озеленяване” в кв.23 по регулационния план на
с.Отец Кирилово, като се допълни отреждането на имота в „Озеленяване и
църква”, съгласно скицата предложение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

