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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 

      
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
от Протокол № 16 
от заседанието на 18.10.2012 г. 
по точка 1 от дневния ред 
 
 
Относно:   Изменение и допълнение на Решение № 102 от Протокол № 15 от 
28.09.2012 г.- за учредяване на безвъзмездно право на строеж, върху имоти 
общинска собственост, за извършване на основен ремонт на сгради на Народни 
читалища от община Брусарци. 
   

 
РЕШЕНИЕ № 105 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет Брусарци 

Р Е Ш И: 
изменя и допълва Решение №102 от Протокол №15 от 28.09.2012 г., както следва: 

 
1. (нова) Общински Съвет Брусарци преобразува от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост, общински имот находящ се кв.19, УПИ II, с пл.№ 121 по 
плана на гр. Брусарци, съставляващ 2-3 етажна масивна читалищна сграда, със застроена 
площ /ЗП/ 1255 кв.м. и разгърната застроена площ /РЗП/ 2067 кв.м. с Акт за публична 
общинска собственост № 149/09.02.2004 г.; 
 
2. (нова) Общински Съвет Брусарци преобразува от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост, общински имот находящ се кв. 50, /ПИ/ №№430 и 1006, по 
плана на с. Василовци, съставляващ 2 етажна масивна читалищна  сграда, със застроена 
площ /ЗП/ 689 кв.м. и разгърната застроена площ /РЗП/1382кв.м., с Акт за публична 
общинска собственост №144/28.01.2004 г.; 
  
3. (нова) Общински Съвет Брусарци преобразува от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост, общински имот находящ се кв. 9, пл. №358, съставляващ 2 
етажна масивна читалищна сграда, със застроена площ /ЗП/428кв.м. и разгърната 
застроена площ /РЗП/873 кв.м.  и сутерен - 174 кв.м., общинска собственост с Акт за 
публична общинска собственост №143 от 27.01.2004г 
 
4. (стара точка 1) Учредява безвъзмездно право на строеж, за извършване на основен 
ремонт, на Народно читалище „Просвета-1891г” гр.Брусарци, ЕИК:000313828, върху имот 
– 2-3 етажна масивна читалищна  сграда, със   застроена площ /ЗП/ 1255 кв.м. и 
разгърната застроена площ /РЗП/ 2067 кв.м., общинска собственост с Акт за общинска 
собственост № 149/09.02.2004 г., предназначена за културно-просветна дейност в 
обществена полза, представляващ сграда с пл.№ 121 в УПИ II, кв.19 по плана на гр. 
Брусарци, при граници на УПИ II: изток: УПИ  III, и УПИ IV, запад: улица, север: УПИ I, 
юг: улица. Правото на строеж се погасява  с прекратяването на Читалището.   
 



 2 /2 

5. (стара точка 2) Учредява безвъзмездно право на строеж, за извършване на основен 
ремонт, на Народно читалище „Събуждане-1899г” с.Василовци, ЕИК:000314015, върху 
имот – 2 етажна масивна читалищна  сграда, със застроена площ /ЗП/ 689 кв.м. и 
разгърната застроена площ /РЗП/1382кв.м.,  общинска собственост с Акт за общинска 
собственост №144/28.01.2004 г., предназначена за културно-просветна дейност в 
обществена полза, представляващ сграда в поземлени имоти /ПИ/ №№430 и 1006, кв. 50 по 
плана на с. Василовци,при граници: изток: улица, запад: УПИ VI-431, УПИ V-432, УПИ 
IV-433, УПИ VII-435, север:улица, юг: улица. Правото на строеж се погасява с 
прекратяването на Читалището. 
 
6.  (стара точка 3)  Учредява безвъзмездно право на строеж, за извършване на основен 
ремонт, на Народно читалище „Христо Ботев-1929” с. Дондуково, ЕИК:000312929, върху 
имот – 2 етажна масивна читалищна сграда, със застроена площ /ЗП/428кв.м. и 
разгърната застроена площ /РЗП/873 кв.м.  и сутерен- 174 кв.м.,  общинска собственост с 
Акт за общинска собственост №143 от 27.01.2004г., предназначени  за културно-просветна 
дейност в обществена полза, представляващ   сграда с пл. №358 в кв. 9 по плана на 
с.Дондуково, при  граници: изток: улица;  запад: улица; север: УПИ ХХХIII-117, УПИ 
ХХХII-116; юг: улица. Правото на строеж се погасява с прекратяването на Читалището. 
 
7. (стара точка 4) Упълномощава Кмета на Община Брусарци да извърши всички 
последващи действия, в изпълнение на горните решения. 
 

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                              /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 
 


