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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg 

      
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 21 
от заседанието на 25.02.2013г. 
по точка 12 от дневния ред 
 
 
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти с №№ 102003, 
102011, 102014 и 102010 в землището на с. Василовци, общ. Брусарци. 
 

РЕШЕНИЕ № 151 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 33, ал 1, т. 2 
от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 
поземлен фонд, приета с Решение № 57/Протокол № 9 от 25.04.2012 г. Общински 
съвет Брусарци 

РЕШИ: 
 

1. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в 
АОС № 435/12.02.2013 г., а именно: имот № 102003 в землището на с. Василовци, 
местността „Разлива”, площ – 2,034 дка, начин на трайно ползване – нива, 
категория на земята при неполивни условия – втора при граници и съседи на имота: 
имот № 102004, нива на Божин Лазаров Еленков; имот № 000075, полски път на 
Община Брусарци; имот № 102002, нива на насл. на Михаил Божинов Еленков и 
имот № 000069, полски път на Община Брусарци без провеждане на търг или 
конкурс на Миглена Петрова Борисова. 

2. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в 
АОС № 438/12.02.2013 г., а именно: имот № 102011 в землището на с. Василовци, 
местността „Разлива”, площ – 4,779 дка, начин на трайно ползване – нива, 
категория на земята при неполивни условия – втора при граници и съседи на 
имота: имот № 102012, нива на Данка Рангелова Асенова; имот № 000075, полски 
път на Община Брусарци; имот № 102010, нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 
№ 000069, полски път на Община Брусарци без провеждане на търг или конкурс на 
Миглена Петрова Борисова. 

3. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в 
АОС № 439/12.02.2013 г., а именно: имот № 102014 в землището на с. Василовци, 
местността „Разлива”, площ – 4,153 дка, начин на трайно ползване – нива, 
категория на земята при неполивни условия – втора при граници и съседи на имота: 
имот № 102013, нива на насл. на Горан Лилов Минов; имот № 000069, полски път 
на Община Брусарци; имот № 102015, нива на насл. на Александър Йорданов 
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Рангелов и имот № 000075, полски път на Община Брусарци без провеждане на 
търг или конкурс на Миглена Петрова Борисова. 

4. Разрешава отдаването под наем за срок от десет години на имот, описан в 
АОС № 434/12.02.2013 г., а именно: имот № 102010 в землището на с. Василовци, 
местността „Разлива”, площ – 2,437 дка, начин на трайно ползване – нива, 
категория на земята при неполивни условия – втора при граници и съседи на имота: 
имот № 102011, нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000075, полски път на 
Община Брусарци; имот № 102009, нива на насл. на Божин Иванов Божинов и имот 
№ 000069, полски път на Община Брусарци без провеждане на търг или конкурс на 
Миглена Петрова Борисова. 

5. Възлага на Кмета на община Брусарци да сключи договор за наем за срок 
от десет години с Миглена Петрова Борисова за имоти №№ 102003, 102011, 102014 
и 102010 в землището на с. Василовци, общ. Брусарци по наемни цени, съгласно 
чл. 35, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд, приета с Решение № 57/Протокол № 9 от 25.04.2012 г. 
 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова Въздържал се 
 

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


