ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БРЕЗОВО

Наредба
за изменение и допълнение на
Наредба №3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
Приета с Решение №372, взето с протокол №41 от 28.06.2018 год. на Общински съвет Брезово

§ 1. В Чл.4 се правят следните изменения:
1. В изречение първо на ал. 2 след думата „приема” се добавят думите „план за
действие за общинските концесии в съответствие със Закон за концесиите и”.
2. В изречение трето на ал.2 думите „раздела за общински публично-частни
партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие” се
заличават, а след думата „съответствие с” се добавя „плана за действие за общинските
концесии”.
3. В ал.2, т.2 думите „за публично-частно партньорство или за предоставяне на” се
заличават, а след думата”права,” се добавя” както и чрез възлагане чрез”.
4. В ал.4, изречение първо, след думата „стратегия,” се добавя „планът за действие
за общинските концесии”.
5. В ал.4, изречение трето, след думата „стратегия,” се добавя „планът за действие
за общинските концесии”.
§ 2. В Чл.50 се правят следните изменения:
Ал.4 и ал.5 се отменят.
§ 3. В Чл.78 се правят следните изменения:
В ал.2 думите „ публикува в един местен вестник и се обявява на видно място в
сградата на общината най-малко 15 дни преди датата на провеждане на търга” се
заличават, и се добавя „на официалния сайт на общината, на информационните табла в
сградата на общината и в населеното място на чиято територия се намира обекта,
предмет на търга. Обявата се публикува най-малко 15 /петнадесет/ дни преди датата за
провеждане на търга.”
§ 4. В Чл.98 се правят следните изменения:
В чл.98 изречение първо, думите „обнародват поне в един местен ежедневник”
се заличават, и се добавя „публикуват на официалния сайт на общината, на
информационните табла в сградата на общината и в населеното място на чиято
територия се намира обекта, предмет на търга,”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №3 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.,
изм. и доп. с реш. №228, п-л №22/2017 г. на Общински съвет гр.Брезово , влиза в сила
от датата на приемането и от Общинския съвет.”
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово, проведено на
31.05.2018 г., протокол № 39, т. 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на общинския съвет.
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