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

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 
от Протокол № 11 
от заседанието на 26.07.2016г. 
по точка 3 от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост на имот – 2 етажна масивна читалищна сграда, със застроена площ 
/ЗП/605кв.м. и разгърната застроена площ /РЗП/1050кв.м., находяща се в урегулиран 
поземлен имот /УПИ/ I-343, кв. 2 по плана на с.Смирненски и учредяване на безвъзмездно 
право на строеж в полза на Народно читалище „Светлина 1927” с. Смирненски, ЕИК: 
000313803, за извършване на основен ремонт на 2-етажна масивна читалищна  сграда, 
общинска собственост, със застроена площ /ЗП/605кв.м. и разгърната застроена площ 
/РЗП/1050кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-343, кв. 2 по плана на 
с.Смирненски, при граници: СИ-улица; СЗ-УПИ ІІ-342,УПИ VІ-657; ЮИ-улица; ЮЗ-УПИ 
ІІІ-341. 
 

РЕШЕНИЕ № 73 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 37, ал.6, т.1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общински съвет Брусарци 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински Съвет Брусарци преобразува от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, общински имот – 2 етажна масивна читалищна  сграда, със застроена площ 
/ЗП/605кв.м. и разгърната застроена площ /РЗП/1050кв.м., находяща се в урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ I-343, кв. 2 по плана на с.Смирненски с Акт за общинска собственост 
№151/19.02.2004г. 
 
2.  Учредява безвъзмездно право на строеж, в полза на Народно читалище „Светлина 1927” 
с.Смирненски, ЕИК:000313803, за извършване на основен ремонт на 2 -етажна масивна 
читалищна  сграда, общинска собственост, със застроена площ /ЗП/605кв.м. и разгърната 
застроена площ /РЗП/1050кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-343, кв. 2 по 
плана на с.Смирненски, при граници: СИ-улица; СЗ-УПИ ІІ-342,УПИ VІ-657; ЮИ-улица; ЮЗ-
УПИ ІІІ-341.  
 
3.  Упълномощава Кмета на Община Брусарци да извърши всички последващи действия в 
изпълнение на горните решения. 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Александър Недков Борисов За 
2. Александър Цветанов Димитров Отсъства 
3. Асен Владов Бузов Отсъства 
4. Асен Димитров Арсенов За 



5. Бойка Георгиева Христова За 
6. Валери Любенов Тодоров За 
7. Димитър Маринов Митов  За 
8. Катя Крумова Додева За 
9. Славчо Кирилов Славчев За 
10. Теодора Иванова Маринова За 
11. Юлия Робинзонова Каменова За 

Приема се 
 
 

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


