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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_obs@abv.bg 

      
 
Изх. №.......................................... 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
от Протокол № 32 
от заседанието на 27.11.2013г. 
по точка 3 от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни 
земеделски земи – публична общинска собственост /пасище, мера/ в землището на с. 
Смирненски и гр. Брусарци за 5 /пет/ стопански години.        
 

РЕШЕНИЕ № 223 
  
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37о и чл. 37п от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, 
във връзка с Решение № 153/Протокол № 22 от 28.03.2013 г. и  Решение № 182/Протокол № 25 
от 21.06.2013 г. 

РЕШИ: 
  
1. Одобрява разработени Тръжни условия за провеждане на публично оповестен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост 
/пасище, мера/ - Приложение № 1 и Проекто – договор за отдаване под наем на земеделски земи 
с начин на трайно ползване „пасище, мера” от общинския поземлен фонд /ОПФ/ - Приложение 
№ 2. 

2. Определя срок за отдаване под наем на на земеделски земи с начин на трайно 
ползване „пасище, мера” пет стопански години считано от стопанската 2013-2014 г. 
 3. Възлага на Кмета на Община Брусарци да открие процедура по провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години на 
земеделска земя – публична общинска собственост /пасище, мера/ за имот № 138002 в 
землището на с. Смирнески и имот № 083038, местността „Белия пасък”, категория VІ, с площ 
18.209 дка в и имот № 083038 , местността „Долни връх”, категория VІ, с площ 27.918 дка в 
землището на гр. Брусарци 

4. Възлага на Кмета на Общината в седемдневен срок от датата на получаване на 
протокола на комисията да издаде заповед и обяви резултатите на достъпно за всички 
заинтересовани лица – информационното табло в сградата  и на интернет страницата на 
общината. 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 
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4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров Отсъства 

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 

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


