ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 359
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Отчет за работата на служителите от ПУ гр.Брезово по опазване
на обществения ред на територията на община Брезово през 2017г.

Общинският съвет след като се запозна с Отчета на началника на РУРаковски с вх.№502/16.04.2018г., предложение от общински съветник,
направените разисквания и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово приема за сведение Отчет за работата на служителите от ПУгр.Брезово през 2017г.
2.
На следващото заседание на Общински съвет – Брезово да бъде
изслушан началника на РУ – Раковски с отговори на зададените въпроси в
заседанието от 31.05.2018 г. в присъствието на ст.инспектор РУ – Раковски
г-н Н.Стоянов.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 360
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Брезово.

Общинският съвет след като се запозна с предложението на кмета на
общината с вх.№516/04.05.2018г., предложение от доклада ПК по
ОКСЗСПОРВ, направените 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
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Брезово, както следва
§ 1. В чл. 2, ал. 1 точка 4 се изменя така:
„4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно
образование извън финансираното от държавата;”
§ 2. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „месечни такси” се заменят с „месечна такса”.
2. В ал. 1 точки 1 и 2 се изменят така:
„1. за дете в целодневна група – 20 лева;
2. за дете в полудневна група – 10 лева.”
§ 3. Наименованието на Раздел IV се изменя така:
„Такси за дейностите по хранене на децата в задължителното
предучилищно образование извън финансираното от държавата”
§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно
образование извън финансираното от държавата родителите или
настойниците дължат месечна такса, както следва:

1. за дете в целодневна група – 20 лева;
2. за дете в полудневна група – 10 лева.”
Заключителни разпоредби
§ 5. Наредбата влиза в сила от 01.09.2018 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 361
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Одобряване на доклад за междинна оценка на
изпълнението на Общински план за развитие на община Брезово 20142020г.

Общинският съвет след като се запозна с предложението на кмета на
общината с вх.№523/17.05.2018г., направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.42,
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
Общинският съвет – Брезово одобрява доклад за междинна оценка на
изпълнението на Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020
г.
2.
На основание чл.42, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона
за регионалното развитие, възлага на кмета на община Брезово да
публикува доклада за междинната оценка на изпълнението на Общинския
план за развитие на община Брезово 2014-2020 г. на официалната страница
на община Брезово в интернет и на портала за обществени консултации на
Министерския съвет.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.42, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, за
реализация на документите за стратегическо планиране.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 362
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Приемане на план за действие /2018-2020 г./ в изпълнение
на Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски
произход.

Общинският съвет след като се запозна с предложението на кмета на
общината с вх.№524/17.05.2018г., направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет –
гр.Брезово приема и утвърждава План за действие на община Брезово за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация (2018-2020 г.).
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във
връзка с изготвяне на Областен план за интеграция на ромите във връзка с
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020г./

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 363
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Вземане на решение за утвърждаване на схема за поставяне
на плоча на опълченците от с.Стрелци в Руско-турската война 1877/78.
Общинският съвет след като се запозна с предложението на кмета на
общината с вх.№517/04.05.2018г., направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ и чл.6, ал.5 от Наредбата за реда и
условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи от
градското обзавеждане на територията на община Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово утвърждава СХЕМА за поставяне на паметна плоча на
опълченците от с.Стрелци в Руско-турската война 1877/78 г. – Стойко
Вълев Мичев, Христо Рачев Стайков, Стефан Коев и Илия Атанасов в
УПИ I-зеленина, многофункционална зала, кв.№39 по регулационния план
на с.Стрелци, съгласно представената схема.
Мотиви: В деловодството на община Брезово са постъпили писмо с
вх.№76-00-3/10.01.2018г. и док.записка с вх.№510/24.04.2018г. на
председателя на Читалищното настоятелство в с.Стрелци за провеждане на
процедура за поставяне на паметна плоча на опълченците от с.Стрелци
Стойко Вълев Мичев, Христо Рачев Стайков, Стефан Коев и Илия
Атанасов.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 364
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за продажба на жилищни сгради и
подобрения, намиращи се в УПИ І-540, кв.67 от действащия план на
с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990 год. на кмета на община
Брезово, изградени върху общинска земя
Общинският съвет след като се запозна с предложението на кмета на
общината с вх.№520/17.05.2018г., направените 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.8, ал.1 от Закона за
общинска собственост /ЗОС/ и чл.66 от Закона за собствеността /ЗС/,
Общинският съвет гр.Брезово отказва да закупи на предложената от
9000,00 /девет хиляди/ лева цена паянтова жилищна сграда 50 кв.м,
паянтова жилищна сграда с площ 44 кв.м, паянтови сгради с обща площ 76
кв.м и навес с площ 24 кв.м изградени в урегулиран поземлен имот
/УПИ/ №І /първи/ 540 /пет, четири, нула/, кв.67 /шестдесет и седми/ от
действащия план на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990
год. на кмета на общината, с площ на имота 1200 /хиляда и двеста/
кв.м, при граници на целия имот: улица, УПИ ІІ-543, УПИ ІV-541 и
улица, които са собственост на ВИДЮ ВИДЕВ от гр.Пловдив съгласно
нотариален акт №128 на Агенция по вписванията, Служба по вписванията
гр.Пловдив.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпило заявление с
вх.№ 94-00-1199/26.04.2018 год. от ВИДЮ ВИДЕВ от гр.Пловдив като
собственик съгласно нотариален акт №128 на Агенция по вписванията,
Служба по вписванията гр.Пловдив на паянтова жилищна сграда 50 кв.м,
паянтова жилищна сграда с площ 44 кв.м, паянтови сгради с обща площ 76

кв.м и навес с площ 24 кв.м изградени в урегулиран поземлен имот
/УПИ/ №І /първи/ 540 /пет, четири, нула/, кв.67 /шестдесет и седми/ от
действащия план на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990
год. на кмета на общината, с площ на имота 1200 /хиляда и двеста/
кв.м, при граници на целия имот: улица, УПИ ІІ-543, УПИ ІV-541 и
улица с предложение общината да закупи сградите и подобренията или да
му разреши да ги продаде на трето лице.
С оглед на това, че общината няма необходимост от закупуване на
нови жилищни сгради и стопански постройки, Общински съвет Брезово
намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 365
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост в община Брезово през 2018 г.

Общинският съвет след като се запозна с предложението на
зам.кмета на общината с вх.№521/17.05.2018г., направените разисквания и
след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2018 год. , раздел ІІ, буква Б „Имоти, които Община
Брезово има намерение да предостави под наем”, с общински недвижим имот
представляващ: поземлен имот № №074002 /нула, седем, четири, нула, нула, две/ от
КВС на с.Отец Кирилово, НТП: широколистна гора с площ на целия имот 1,714 /един
декар седемстотин и четиринадесет кв.м/ дка, местност „ГОРНАТА РЕКА”, без указана
категория, при граници и съседи на целия имот: поземлени имоти №074004широколистна гора-община Брезово и №000063-път ІV клас – ОПФ-Отец Кириловонеобр.земя.
МОТИВИ: Във връзка с чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска собственост,
вземайки под внимание факта, че има постъпило заявление с вх. №26-00-202/19.04.2018
год. от СТОЯН ПАМУКОВ в качеството му на представител на ЛРД „Средногорец”,
ЕИК 115631175, седалище и адрес на управление гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №8
искане да ползват под наем част от имота за осъществяване на своята дейност, с цел
осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за финансиране
на част от общинските дейности и подпомагане дейността на дружеството, Общинският
съвет Брезово намира решението за целесъобразно.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 366
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Предоставяне под наем на част от общински недвижим имот-горска
територия-частна общинска собственост в землището на с.Отец Кирилово

Общинският съвет след като се запозна с предложението на
зам.кмета на общината с вх.№521/17.05.2018г., направените 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.43, ал.1, т.1 от Закона
за горите /ЗГ/, чл.14, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба за управление на общински
горски территории собственост на Община Брезово, приета с реш.
№52/31.01.2012 год. на Общински съвет гр.Брезово и чл.30а, ал.1, т.2 от
Наредба за оценка на поземлени имоти в горски территории, приета с ПМС
№236/03.08.2011 год.,Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под наем за срок от 10 /десет/
години на Ловно-рибарско дружество „Средногорец” , ЕИК 115631175,
седалище и адрес на управление гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №8,
представлявано от СТОЯН ПАМУКОВ в качеството му на член на УС и
упълномощен представител на дружеството, част от поземлен имот №
№074002 /нула, седем, четири, нула, нула, две/ от КВС на с.Отец
Кирилово, НТП: широколистна гора с площ на целия имот 1,714 /един
декар седемстотин и четиринадесет кв.м/ дка, местност „ГОРНАТА
РЕКА”, без указана категория, при граници и съседи на целия имот:
поземлени имоти №074004-широколистна гора-община Брезово и
№000063-път ІV клас – ОПФ-Отец Кирилово-необр. земя, която част е с
площ 0,857 дка и е показана на скица-предложение, неразделна част от
решението.
2. Определя годишен наем за 0,857 дка от имота в размер на 211,65
/двеста и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки/лева.
3. Имотът да се използва за извършване на ловно стопански
мероприятия.
4. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите
действия по подписване на договор за наем.

МОТИВИ: Постъпило е заявление с вх. №26-00-202/19.04.2018 год.
от СТОЯН ПАМУКОВ в качеството му на представител на ЛРД
„Средногорец”, ЕИК 115631175, седалище и адрес на управление
гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №8 искане да ползват под наем част от
имота за осъществяване на своята дейност, с цел осигуряване на постоянни
източници на приходи за общинския бюджет за финансиране на част от
общинските дейности и подпомагане дейността на дружеството,
Общинският съвет Брезово намира решението за целесъобразно.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 367
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Промяна на улична регулация и промяна в характера на
собствеността от публична общинска в частна общинска в с.Сърнегор.
Общинският съвет след като се запозна с предложението на кмета на
общината с вх.№522/17.05.2018г., направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1 и ал.2, т.9 от
Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.6 ал.1 от Наредба №3 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти, Общинският съвет
гр.Брезово РЕШИ:
І. Дава съгласие да се промени уличната регулация на улица с о.т.94-95-96
засягаща северната граница на УПИ VІІ-311 , кв.24 от действащия план на с.Сърнегор,
одобрен със заповед № 02/26.01.1990 год. , като към УПИ VІІ-311, кв.24 се предадат
114 /сто и четиринадесет/ кв.м. така както е показано на скица – предложение,
неразделна част от решението.
ІІ. Обявява за частна общинска собственост частта от улица с о.т. 94-95-96,
която се предава към УПИ VІІ-311, кв.24 от действащия план на с.Сърнегор, одобрен
със заповед №02/26.01.1990 год., съгласно скица-предложение.
ІІІ. Задължава кмета на общината да допусне и възложи изработването на
подробен устройствен план, изработването и процедирането на който да бъде за сметка
на Стойка Панагонова.
Мотиви:
Постъпило е заявление с вх. №94-00-144/12.01.2018 год. от Стойка
Панагорова с искане да и бъде разрешено да закупи около 114 кв.м от общински
недвижим имот попадащ в улица с о.т. 94-95-96 от действащия план на с.Сърнегор,
одобрен със заповед № 02/26.01.1990 год.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 368
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Промяна характера на собствеността от „публична общинска
собственост” в „частна общинска собственост” за поземлен имот в
землището на с.Бабек.
Общинският съвет след като се запозна с предложението на кмета на
общината с вх.№525/23.05.2018г., направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от
Закона за общинска собственост и чл.6, ал.1 от Наредба №3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
І. Обявява за частна общинска собственост описания по-долу
общински недвижим имот представляващ: поземлен имот № 025065
/нула,две, пет, нула, шест, пет/ от КВС на с.Бабек, НТП: др.селскост.тер. с
площ 0,354 /триста петдесет и четири кв.м/ дка, местност „31 лопалката”,
VІ /шеста/ категория, при граници и съседи: ПИ 025026-нива-Димитър
Николов Димитров, 000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя,
025079-дере-кметство с.Бабек и 025083-полски път-кметство с.Бабек.
ІІ. Възлага на кмета на общината след влизане в сила на решението
по т.І да започне процедура по промяна характера на собствеността на
описания по-горе поземлен имот и отразяване на промяната по реда на
чл.60, ал.1 и 2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Скица №К00499/22.05.2018 год.
МОТИВИ: С решение № 351, взето с протокол №38 на заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 26.04.2018 год. е дадено
съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински недвижим
имот в землището на с.Бабек, представляващ: поземлен имот № 025065
/нула,две, пет, нула, шест, пет/ от КВС на с.Бабек, НТП: пасище, мера с
площ 0,354 /триста петдесет и четири кв.м/ дка, местност „31 лопалката”,
VІ /шеста/ категория, при граници и съседи: ПИ 025026-нива-Димитър
Николов Димитров, 000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя,
025079-дере-кметство с.Бабек и 025083-полски път-кметство с.Бабек от

„пасище, мера” в „друга територия заета от селско стопанство”. Имотът
граничи с масив с обработваеми земеделски земи и река, освен това е
маломерен и не може да се използва съгласно предназначението си като
„пасище, мера”. След влизане в сила на реш. №351/26.04.2018 год.,
Общинска служба по „Земеделие” гр.Брезово е извършила процедурата по
промяна НТП на имотите от „пасище, мера” в „друга територия заета от
селско стопанство”. Към момента имота е престанал да има
предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 369
Взето с протокол № 39 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 31.05.2018 г.
Относно: Определяне на пълномощен представител на община Брезово в
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“
АД.
Общинският съвет след като се запозна с предложението на кмета на
общината с вх.№527/28.05.2018г., направените разисквания и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Брезово: Упълномощава кмета на община Брезово –инж. Радньо Манолов
със следните права:
1. Да представлява Община Брезово на редовното Общо събрание на
акционерите на " Университетска многопрофилна болница за активно
лечение - Пловдив" АД, което ще се проведе на 28.06.2018 год. от 11,00
часа, а при липса на кворум на 16.07.2018г. - от 11,00 часа.
2. Да участва в работата на Общото събрание на акционерите на
" Университетска многопрофилна болница за активно лечение Пловдив" АД, което ще се проведе на 28.06.2018 год. от 11,00 часа, а при
липса на кворум на 16.07.2018г. - от 11,00 часа като гласува по всички
точки от дневния ред на събранието включени в поканата, неограничено по
начин който упълномощеният сметне за подходящ.
3. Да преупълномощава неограничено и други лица с горните
правомощия.
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