ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА
СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА
БРУСАРЦИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА
2015 ГОДИНА
С решение № 316 /Протокол №48/ от 29.12.2014г. на ОБС
гр.Брусарци е приета Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти- общинска собственост за 2015г. С програмата е определен реда за
управление и отдаване под наем на имоти общинска собственост и реда за
провеждане на търгове или конкурси. Приета е и тарифа за базисните
наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти.
Към 31.12.2015г. от Кмета на общината по реда на ЗОС и Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на Община Брусарци са отдадени под наем 26
броя общински имоти за стопански нужди /магазини,офиси и здравни
заведения / Месечния наем е 1727,09 лв. /Хиляда седемстотин двадесет и
седем лева и девет ст./ Отдадените под наем в гр.Брусарци и селата
помещения за лекарски и стоматологични кабинети, са със средно месечна
наемна цена 0,45 лв./кв.м, която е 10% от базисната наемна цена съгласно
приетата тарифа.
Пасищата и мерите, представляващи публична общинска
собственост се предоставят ежегодно на земеделските стопани и техните
сдружения от съответните населени места за ползване при отглеждането на
животни.Към 31.12.2015г. по този ред Община Брусарци е предоставила
1887,298 дка, с което са удовлетворени нуждите на всички животновъди,
заявили интерес за ползване на общински мери и пасища.
Към 31.12.2015г. са отдадени под наем 1107,424 дка земеделска земя.
В приетата Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти- общинска собственост за 2015г. са предвидени приходи от наеми на
имоти общинска собственост в размер 61 200,00 лв., а събраната сума е в
размер на 120 048,00 лв. /сто и двадесет хиляди и четиридесет и осем лева/.
В годишната програма за 2015г. бяха предвидени 10 000 лв. за
разширяване не гробищния парк в гр. Брусарци, от които са изразходени
5600 лв. за закупуване на имоти № 042008,042010,042017, собственост на
Славчо Кирилов Славчев и Лидия Цекова Славчева.
Община Брусарци е предоставила на концесия 2 обекта:

1.язовир с.Киселево, община Брусарци;
2.язовир „Липена” с.Василовци, община Брусарци
За язовира с.Киселево има концесионер и това е „Фиш Инвест” ООД за
срок от 15 години.Еднократно е платена сума при подписването на
договора в размер 6912,00 лв., а годишния размер на концесионното
плащане е 4330,00 лв.
За язовир „Липена”,с.Василовци, община Брусарци не са постъпили
оферти от концесионери.
Общинска администрация Брусарци е предвидила имот№553035 в
землището на с.Крива бара , който да бъде предложен за замяна срещу част
от имот № 553001 необходим за разширяване на гробищния парк в с.Крива
бара.Замяната не е осъществена, защото не е влязал в сила Общия
устройствен план на Община Брусарци.

