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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 56
от заседанието на 30.06.2015г.
по точка 5 от дневния ред

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, допълнена с Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г.,
Решение №362/Протокол №53 от 30.04.2015 г.; Решение №363/Протокол №53 от
30.04.2015 г. на ОбС Брусарци и Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС
Брусарци, с 1 /един/ кв.м. от входна площадка на Административна сграда на Кметство
с.Василовци, общ.Брусарци - за отдаване под наем
РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и по реда на чл.14,
ал.7 от Закона за общинската собственост, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
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, допълнена с Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г.,
Решение №362/Протокол №53 от 30.04.2015 г.; Решение №363/Протокол №53 от
30.04.2015 г. и Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС Брусарци, както
следва : записва в раздел ІІ, т.12 - 1 /един/ кв.м. от входна площадка на
Административна сграда на Кметство с.Василовци, общ.Брусарци - за отдаване под
наем.
2.Открива процедура за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот
публична общинска собственост, описан в АОС №18/23.08.2001 г., а именно : 1 /един/
кв.м. от входна площадка на Административна сграда на Кметство с.Василовци,
общ.Брусарци, съгласно приложена схема – предложение за поставяне на кафе автомат, одобрена от Главния Архитект на общината, с начална тръжна месечна
наемна цена 25,00 лв. /двадесет и пет лева/, съгласно Тарифа за базисните наемни цени
за отдаване под наем на общински недвижими имоти, приета с Решение №11/Протокол
№3 от 14.12.2007 г. на ОбС Брусарци.
3.Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение процедура за отдаване
под наем чрез публичен търг с явно наддаване.

Приложение :
-копие от АОС №18/23.08.2001 г.
-скица на имота.
-схема – предложение за поставяне на кафе - автомат, одобрена от Главния
Архитект на общината.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Отсъства

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Отсъства
За

5. Георги Димитров Ценов

Против

6. Деми Борисов Димитров

Въздържал се

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

Въздържал се

9. Йордан Владиславов Йорданов

Въздържал се

10. Катя Крумова Додева

Въздържал се

11. Лилия Владимирова Петрова

Въздържал се

12. Славчо Кирилов Славчев

Против

13. Цветана Иванова Живкова

Против

Не се приема
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

