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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 52
от заседанието на 31.03.2015г.
по точка 3 от дневния ред

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 140, протокол № 18 от
20.03.2009 г., изменена с Решение № 54, протокол № 8 от 12.04.2012г. и Решение № 57,
протокол № 9 от 25.04.2012г. на ОбС Брусарци
РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци утвърждава следните
допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 140, протокол № 18 от 20.03.2009 г., изменена с Решение №
54, протокол № 8 от 12.04.2012г. и Решение № 57, протокол № 9 от 25.04.2012г. на ОбС
Брусарци
РЕШИ:
1.В глава първа „Общи разпоредби”, се създава нова разпоредба – чл.7а, със следното
съдържание :
Чл.7а (1) Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се
застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения.
(2)Общинският съвет определя имотите - частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по
ал. 1.
(3) Кметът на общината определя вещите - общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане.
(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на
съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и
вещите по ал. 1 - 3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и
вещите по ал. 1 - 3, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на
наемателите, ползвателите или концесионерите, а в случаите на публично-частно
партньорство - за сметка на определения в договора партньор.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 13.
Гласували : “за” – 13, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Приема се.
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
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