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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 : Приемане на годишна програма за управление и 
                          разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година 
 
 
        Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 
 
        В изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост в 
Община Брусарци и съгласно разпоредбата на чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост, Общинският съвет следва да приеме годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година. 
        Настоящата програма отразява намеренията на Община Брусарци за 
управление и разпореждане и имоти – общинска собственост. Тя съдържа : 
        1.прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 
         2.описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 
на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-
частно партньорство или за предоставяне на концесия; 
       3.описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите 
и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 
        4.описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 
собственост, и способите за тяхното придобиване; 
        5.обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 
имоти;  
        6.обектите по т. 5 от първостепенно значение; 
       7.други данни, определени от общинския съвет. 
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      Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост, предлагам на Вашето внимание следния проект за 
РЕШЕНИЕ : 
        
         На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка,  ОбС  гр.Брусарци 
 

Р Е Ш И : 
 

         Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Наташа Михайлова Младенова  
Кмет на Община Брусарци 
 
Изготвил : 
Бистра Димитрова Борисова  
Ст. експерт „ОС, ПСД и К” 
 
Съгласувал : 
Анелия Любенова - Юрист 


