ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 199
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Информация за работата на служителите от ПУ-Раковски по
опазване на обществения ред на територията на Община Брезово през
2016г.
Общинският съвет след като заслуша информация на представител
на ПУ - Раковски, направеното устно предложение от 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 –
Брезово приема за сведение информация за работата на служителите от
ПУ-Раковски по опазване на обществения ред на територията на Община
Брезово през 2016г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 200
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Приемане на Отчет на дейностите, заложени в Общинската
програма за закрила на детето за 2016 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:

1.
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА – приема отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на
детето за 2016 г.
Приложение към докладната записка:
1. Отчет за дейностите по изпълнение на Общинската програма за
закрила на детето за 2016 г.
2. Отчет на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Раковски

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 201
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на
детето в община Брезово за 2017 г.
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 , във връзка с чл.3, ал.1
от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският
съвет гр.Брезово приема Общинска програма за закрила на детето в
община Брезово за 2017 г.
Приложение: Общинска програма за закрила на детето в община
Брезово за 2017 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 202
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община
Брезово за 2018 г.
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 , във връзка с чл.19, ал.2 и
ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от ППЗСП,
Общинският съвет гр.Брезово приема План за развитието на социалните
услуги в община Брезово за 2018 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 203
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от 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 и чл.196, ал.3 от ЗПУО,
Общинският съвет – гр.Брезово приема Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Брезово.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 204
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Допълване на списък на общински земеделски земи с НТП:
пасище, мера ; пасище с храсти и ливади за индивидуално ползване за
стопанската 2017/2018 година, одобрен с решение № 192 на Общински
съвет гр.Брезово на заседание на Общински съвет, проведено на 23.02.2017
год.
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.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37„и” от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.98, ал.4 от
ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1.
Допълва списък на общински земеделски земи с НТП: пасище,
мера ; пасище с храсти и ливади за индивидуално ползване за стопанската
2017/2018 година, одобрен с решение № 192 на Общински съвет
гр.Брезово, взето на заседание на Общински съвет, проведено на
23.02.2017 год. с описаните по-долу имоти:
2.
Поземлен имот №000504 /нула,нула,нула, пет, нула,четири/ от
КВС на с.Борец, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 56.066 /петдесет
и шест декара и шестдесет и шест кв.м/ дка, в местност ”Мандра бонар”;
пета категория, при граници и съседи: поземлен имот 000503-полски пътОПФ-Борец-необработваема земя, поземлен имот 090026-пасище,мераОПФ-Борец-необработваема земя, поземлен имот 090017-други трайни
насаждения-Костадин Василев Желев, поземлен имот 090026пасище,мера-ОПФ-Борец-необработваема
земя
и
други,
АПОС
№2867/09.03.2011 г.
3.
Поземлен имот №000256 /нула,нула,нула,две,пет,шест/ от КВС
на с.Борец, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 26.245 /двадесет и
шест декара и двеста четиридесет и пет кв.м/ дка, в местност”Паничерски
драки”; четвърта категория, при граници и съседи: №000257-пасище, мера-

ОПФ-Борец-необр.земя, №000255-полски път-ОПФ-Борец-необр.земя,
№000150-полски път-ОПФ-Борец-необр.земя, №094007-нискостъблена
гора-Неделчо Минев неделчев и други, АПОС №3839/08.04.2013 г.
4.
Поземлен имот №000206 /нула,нула,нула,две,нула,шест/ от
КВС на с.Борец, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 6.010 /шест
декара и десет кв.м/ дка, в местност”Скелята”; четвърта категория, при
граници и съседи: №000207-полски път-ОПФ-Борец-необр.земя, №000205пасище,мера-ОПФ-Борец-необр.земя, №000203-полски път-ОПФ-Борецнеобр.земя, №000198-пасище,мера-ОПФ-Борец-необр.земя и №000194дере-ОПФ-Брезово-необр.земя, АПОС №2855/09.03.2011 г.
5.
Поземлен имот №000208 /нула,нула,нула,две,нула,осем/ от
КВС на с.Борец, НТП:пасище, мера с площ на целия имот 10,699 /десет
декара шестстотин деветдесет и девет кв.м/ дка, в местност”Скелята”;
четвърта категория, при граници и съседи: №000207-полски път-ОПФБорец-необр.земя, №000194-дере-ОПФ-Брезово-необр.земя и №000205пасище,мера-ОПФ-Борец-необр.земя, АПОС № 2856/09.03.2011 г.
6.
Поземлен имот №034014 /нула, три, девет, нула, едно, четири/
от КВС на с.Дрангово, НТП: пасище, мера с площ 7,364 /седем декара,
триста шестдесет и четири кв.м/ дка, местоност”КЪПИНАТА”, при
граници и съседи: поземлени имоти №000149-път ІІІ клас-държавна
собственост, №039041-ведомствен път-ОПФ-необр.земя и №039015пасище, мера-Венко Георгиев Романов, АПОС №3798/01.04.2013 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 205
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите-общинска
собственост за стопанската 2017-2018 година за общо ползване на
населението и за индивидуално ползване на собствениците или
ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
Българска агенция по безопасност на храните / ИИС на БАБХ/.
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. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.37о от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с
чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и съгласно оценка от
независим оценител, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за отдаване под наем или аренда по реда на чл.24а,
ал.1, т.6 от ЗСПЗЗ /без търг или конкурс/ на общинските мери, пасища и
ливади на територията на община Брезово за индивидуално ползване от
собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в
съответното землище по цена, определена по пазарен механизъм. В
договорите за наем или аренда се предвижда увеличение на наемната или
арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските
цени, публикуван от Националния статистически институт /чл.37к, ал.3 от
ЗСПЗЗ/. Пасищата, мерите и ливадите се предоставят под наем или аренда
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към
ДФ”Земеделие”, ДПФ, ОПФ и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Списъкът с имотите, които могат да се предоставят за индивидуално
ползване е одобрен с решение на Общински съвет гр.Брезово №192 от
23.02.2017 год. - приложение №1 към настоящото решение.
2. Дава съгласие за предоставяне на общински мери, пасища и
ливади на територията на Община Брезово за общо ползване от
общоселските стада. Списъкът с имотите, които се предоставят за общо
ползване е одобрен с решение на Общински съвет гр.Брезово №192 от
23.02.2017 год. - приложение №2 към настоящото решение.
3. Приема и утвърждава Правилата за ползване на мерите, пасищата
и ливадите – общинска собственост на територията на община Брезово приложение №3 и Годишен план за паша на община Брезово за
стопанската 2017/2018 г. - приложение №4.
4. Задължава ползвателите на общински мери, пасища и ливади на
територията на Общината да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние и да спазват Правилата за ползване на мерите,
пасищата и ливадите – общинска собственост на територията на община
Брезово.
5. Възлага на Кмета на Община Брезово да извърши необходимите
действия по правилното и законосъобразно сключване на договори:
5.1 За отглеждане на пасищни животни съобразно изискванията и
условията посочени в чл.37и от ЗСПЗЗ, като:
- Минималният срок на договорите е 5 /пет/ стопански години,
когато се сключват при условията на чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, като в
тях изрично да е посочено обстоятелството, че сключването на договора за
наем или аренда не гарантира подпомагането на земеделските
производители.
- Договорите, сключени при условията на чл.37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ
се регистрират в Общинска служба „Земеделие” гр.Брезово.
- Срокът на договорите сключени по реда на чл.37и, ал.13 и 14 от
ЗСПЗЗ е една стопанска година.
6. Приема пазарна оценка за предоставяне под наем или аренда за
индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен
фонд за отглеждане на пасищни животни за стопанската 2017-2018 година

изготвена от лицензиран експерт през март 2017 год. и определя годишна
наемна/арендна цена, както следва:
Землище

№ по
ред

НТП:пасище,мера

НТП:ливада

лева на дка за
стоп. година

лева на дка за
стоп. година

1

С.Бабек

6,00

12,00

2

С.Борец

6,00

-

3

Гр.Брезово

6,00

-

4

С.Върбен

6,00

12,00

5

С.Дрангово

6,00

-

6

С.Зелениково

6,00

-

7

С.Златосел

6,00

-

8

С.Отец Кирилово

6,00

-

9

С.Пъдарско

6,00

-

10

С.Розовец

6,00

-

11

С.Свежен

6,00

-

12

С.Стрелци

6,00

-

13

С.Сърнегор

6,00

12,00

14

С.Тюркмен

6,00

-

15

С.Чехларе

6,00

-

16

С.Чоба

6,00

12,00

7. Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имоти мери, пасища и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на
площ, след като:

7.1 Сключат с Общината договор за наем или аренда на общински
пасища, мери и ливади.
7.2 Наемната или арендна цена за първата стопанска година се
заплаща при подписване на договора,а за всяка следваща стопанска година
се заплаща преди началото на новата стопанска година, т.е. до 30
септември.
7.3 При сключване на договор за наем или аренда на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не
попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран
слой по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за
допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за
плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно
арендно плащане за две стопански години от сключването на
договора.
7.4 Договорите за наем се прекратяват или изменят от кмета на
общината и когато при извършена проверка по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ се
установи, че :
- в животновъдният обект броят на регистрираните пасищни
селскостопански животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към
сключването на договорите за наем или аренда. Договорите се изменят,
като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя
на животните;
- в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански
животни. Договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на
общината;
- е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1;
- е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното
землище;
8. Възлага на кметовете и кметските наместници на населените
места до определят маршрути за движение на животните, пунктове за
събирането им, както и маршрут за извеждане на животните извън
границите на населеното място и да уведомят пастирите за определените
маршрути;

9. Възлага на Кмета на община Брезово да организира изпълнението
на настоящото решение.
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ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 206
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Продажба на общински недвижим имот в с.Свежен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, направено предложение от общински съветник, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.71 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Приема и одобрява изготвената пазарна оценка от месец март 2017
год. на урегулиран поземлен имот /УПИ/ №ІХ /девети/ „Фурна”, кв.17”р”
/седемнадесети „р”/ от плана на с.Свежен представляващ застроено дворно
място с площ от 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м ,ВЕДНО с построената
в него едноетажна сграда /бивша фурна/ със застроена площ 196 /сто
деветдесет и шест/ кв.м с имотен номер 281 /двеста осемдесет и едно/, при
граници на целия парцел: УПИ ІІ 289, улица, УПИ VІІІ 279, улица, УПИ ХІ
283 и УПИ Х 282 в размер на 14 162,00 / четиринадесет хиляди сто
шестдесет и два/лева, от които 10 782,00 лева - цена на сградата, 800,00
лева подобрения и 2 580,00 лева – цена на земята.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1
от Закона за общинска собственост и чл.96 от Наредба за реда за
придобиване,
управление
и
разпореждане
с
общинско
имущество/НРПУРОИ/ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІХ /девети/ „Фурна”, кв.17”р” /седемнадесети „р”/ от плана на
с.Свежен, представляващ застроено дворно място с площ от 860
/осемстотин и шестдесет/ кв.м, ВЕДНО с построената в него едноетажна
сграда /бивша фурна/ със застроена площ 196 /сто деветдесет и шест/ кв.м
с имотен номер 281 /двеста осемдесет и едно/, при граници на целия
парцел: УПИ ІІ 289, улица, УПИ VІІІ 279, улица, УПИ ХІ 283 и УПИ Х
282.

2. Продажбата да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс.
3. Определя начална конкурсна цена на имота в размер на
14 162,00 / четиринадесет хиляди сто шестдесет и два/ лева, от които 10
782,00 лева - цена на сградата, 800,00 лева подобрения и 2 580,00 лева –
цена на земята.
4. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 1000,00
/хиляда/ лева.
5. Специфични условия на конкурса:
5.1 Да не се променя характерът и предназначението на имота в срок
от 10 /десет/ години от датата на сключване на договора за продажба. При
неспазване на условието, договорът за продажба се прекратява и
заплатената продажна цена от купувача се задържа като неустойка в полза
на Община Брезово.
5.2 Участниците в конкурса и техните свързани лица по смисъла на
§13 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество да нямат парични задължения към община Брезово;
5.3 Спечелилият конкурса е длъжен да въведе обекта в експлоатация
в срок от две години от датата на придобиването му;
6. Критерий за оценяване на кандидатите: Печели участника
предложил най-висока цена на обекта.
7. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия по провеждане на публично оповестен конкурс и подписване на
договор за покупко-продажба на имота с класирания на първо място
участник.
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на имота от страна на
купувач, както и с оглед осигуряване на приходната част на бюджета на
Община Брезово, област Пловдив. Предвижда се провеждане на публично
оповестен конкурс с оглед запазване на предназначението на имота като
фурна. Ето защо, Общински съвет Брезово намира решението за
целесъобразно.
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РЕШЕНИЕ
№ 207
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ за осигуряване на оборотни средства.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.4
и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезово дава съгласие, община
Брезово да предостави на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” временен
безлихвен заем за осигуряване на оборотни финансови средства в размер
на 7 000 ( седем хиляди) лева с цел обезпечаване изпълнението на
Споразумение №РД50-138/21.10.2016 г., за прилагане на подмярка 19,2
«Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от
ПРСР за периода 2014 – 2020 г.
2. Възлага на кмета на община Брезово да сключи Договор за
временен безлихвен заем със СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за
предоставяне на оборотни финансови средства, които да бъдат
възстановени след превеждане на аванса по Споразумение №РД50138/21.10.2016 г., с Управляващия орган на ПРСР за периода 2014 – 2020
г.
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РЕШЕНИЕ
№ 208
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.03.2017 г.
Относно: Вземане на решение за ползване на платен годишен отпуск от
кмета 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. 2 от ЗМСМА и чл. 114, ал.6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие инж. Радньо Манолов – кмет
на община Брезово да ползва 11 дни пратен годишен отпуск, считано от
05.04.2017 г. до 21.04.2017 г. включително.

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

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

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

