
 
О Т Ч Е Т 

 
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  И  ЗА  
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
 
        С Решение №140/Протокол №18 от 20.03.2009 г. е приета от 
ОбС гр.Брусарци Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. С нея е определен редът за 
управление и отдаване под наем на имоти общинска собственост и 
редът за провеждане на търгове или конкурси. Приета е и Тарифа за 
базисните наемни цени за отдаване под наем на общински 
недвижими имоти. 
      За  2012 г. са застраховани  пет броя имоти публична общинска 
собственост.     
 В общината са водят регистри за публичната общинска 
собственост и за частната общинска собственост. Към 31.12.2012 г. 
са съставени 53 броя актове за публична общинска собственост. За 
частна общинска собственост са съставени  336 броя акта. Актовете 
за общинска собственост са вписани в службата по вписвания при 
Районен съд гр.Лом. 
     
        Към 31.12.2012 г. директно от Кмета на общината, по реда на 
ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Брусарци са 
отдадени под наем 24 броя общински имоти  при приблизителен 
месечен наем 1200,00 лв. /хиляда и двеста лева/  за стопански 
нужди (магазини, офиси и заведения, включително отдадените под 
наем в гр.Брусарци и селата помещения за лекарски и 
стоматологични  кабинети, като средно месечната наемна цена е 
0,45 лв./кв.м, която е 10% от базисната наемна цена. 
         
     Пасищата и мерите, представляващи публична общинска 
собственост, се предоставят ежегодно на земеделски стопани и/или 
на техни сдружения от съответните населени места за ползване при 
отглеждането на животни. През 2012 г. по този ред Община 
Брусарци е  предоставила приблизително около 365 дка., с което са 



удовлетворени нуждите на всички животновъди, заявили интерес за 
ползване на общински мери и пасища.  
       Към 31.12.2012 г. са отдадени под наем 2167,177 дка. 
земеделска земя – общинска собственост при годишен наем 
63322,55 лв. /шестдесет и три хиляди триста двадесет и два лева и 
петдесет и пет стотинки/. 
        
     За 2012 г. приходите от наем на имоти общинска собственост са 
в размер на 82498,00 лв. /осемдесет и две хиляди четиристотин 
деветдесет и осем лева/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
НАТАША МИХАЙЛОВА : 
Кмет Община Брусарци 


