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ОБЩИНА  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 
  
 
Изх.№………………………… 
 
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС 
ГРАД БРУСАРЦИ 
   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Наташа Михайлова Младенова – Кмет на Община Брусарци 
 

     Относно : Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот 
                       общинска собственост на Агенция по заетостта, за осъществяване  
                       на дейността на Дирекция „Бюро по труда” гр.Лом – Филиал  
                       Брусарци   
 
 
      Уважаеми Дами и Господа Общински съветници, 
 
      През месец декември 2009 г. между Община Брусарци и Дирекция 
„Регионална служба по заетостта” – гр.Монтана, за срок от пет години е сключен 
договор за възлагане на управление на недвижим имот общинска собственост - 
помещение от 48 кв.м., находящо се на втория етаж от сграда с пл.№388, УПИ V, 
кв.32 по действащия план на гр.Брусарци.  
     Агенцията по Заетостта е изпълнителна агенция към Министерството на труда 
и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на 
заетостта.  
     Във връзка с изтичащия срок на договора и получено писмо с вх.№РД-02-06-
693/17.09.2014 г. от Агенция по заетостта, относно предоставяне за безвъзмездно 
управление на  Агенция по заетостта, за осъществяване на дейността на Дирекция 
„Бюро по труда” гр.Лом – Филиал Брусарци  част от имот общинска собственост, 
а именно : помещение от 48 кв.м., находящо се на втория етаж от сграда с 
пл.№388, УПИ V, кв.32 по действащия план на гр.Брусарци, описана в Акт за 
общинска собственост №763/13.10.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА; чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост,  предлагам на Вашето 
внимание следния  проект за РЕШЕНИЕ : 
     Общински съвет гр.Брусарци на основание чл.21, ал.1 т.8, във връзка с чл.12, 
ал.3 от Закона за общинската собственост  
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Р Е Ш И : 

 
     1.Предоставя на Агенция по заетостта, за осъществяване на дейността на 
Дирекция „Бюро по труда” гр.Лом – Филиал Брусарци  за безвъзмездно 
управление за срок от пет години  част от имот общинска собственост – 
помещение от 48 кв.м., находящо се на втория етаж от сграда с пл.№388, УПИ V, 
кв.32 по действащия план на гр.Брусарци, описана в Акт за общинска собственост 
№763/13.10.2014 г. 
     2.Възлага на Кмета на Община Брусарци да сключи договор с Агенция по 
заетостта, за възлагане на безвъзмездно управление на имот общинска 
собственост, за срок от пет години. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Наташа Михайлова Младенова  
Кмет на Община Брусарци 
 
Изготвил : 
Бистра Димитрова Борисова  
Ст. експерт „ОС, ПСД и К” 
 
Съгласувал : 
Анелия Любенова - Юрист 


