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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 : Допълване на Годишната Програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение 
№316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци с помещение от 15 
кв.м. и помещение от 16 кв.м. от едноетажна масивна сграда, находяща се в 
УПИ №І, кв.71 по действащия план на с.Василовци, общ.Брусарци – за 
отдаване под наем и откриване на процедура за отдаването им  под наем   
 
 
      Уважаеми Дами и Господа Общински съветници, 
 
      В изпълнение на изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост Общински съвет гр.Брусарци е приел годишна Програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., 
съгласно която е предвидено имоти общинска собственост да бъдат обявени 
за отдаване под наем. 
      Във връзка с постъпила Докладна записка от Огнян Иринов Йорданов – 
Кмет на с.Василовци, общ.Брусарци, относно отдаването под наем на 
описаните помещения,  предлагам на Вашето внимание следния проект за 
РЕШЕНИЕ : 
      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, ОбС гр.Брусарци 
 

Р Е Ш И : 
 

      1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2015 г., приета с Решение №316/Протокол №48 от 
29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци с  помещение от 15 кв.м. и помещение от 16 
кв.м. от едноетажна масивна сграда, находяща се в УПИ №І, кв.71 по 
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действащия план на с.Василовци, общ.Брусарци, описана в АОС 
№764/21.10.2014 г. - за отдаване под наем. 
      2.Открива процедура за отдаването под наем на същите, за срок от пет  
години. 
      3.Възлага на Кмета на Община Брусарци да приведе в изпълнение 
процедура     по отдаване под наем  чрез публично оповестен търг с явно 
наддаване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 
ИЗГОТВИЛ: 
БИСТРА ДИМИТРОВА БОРИСОВА 
СТ. ЕКСПЕРТ – СТ. ЕКСПЕРТ „ОС, ПСД И К” 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 
ЮРИСТ 


