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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 54
от заседанието на 26.09.2019г.
по точка 2 от дневния ред
ОТНОСНО: Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти –

общинска собственост за 2019 г., приета с Решение №273/Протокол №45 от 30.01.2019 г. на
ОбС гр.Брусарци, допълнена, с празно дворово място с площ ., съставляващо УПИ №ХІ,
кв.32 по действащия плана за регулация на с.Василовци, общ.Брусарци, отредено за
обществено обслужване – за продажба и откриване на процедура за продажба на имота,
описан в АОС №1769/30.08.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 337
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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.35, ал.1
от Закона за общинската собственост, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 г., приета с Решение №273/Протокол №45 от 30.01.2019 г. на ОбС гр.Брусарци,
както следва : записва в раздел ІІ, т.2 празно дворово място от 365 кв.м., съставляващо УПИ №ХІ,
кв.32 по действащия плана за регулация на с.Василовци, общ.Брусарци, съседи на имота: север –
улица; изток – улица; юг – УПИ №Х, кв.32 и запад – УПИ №IX, кв.32, описано в АОС
№1769/30.08.2019 г. – за продажба.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

Въздържал се
Въздържал се
За
За
Въздържал се
За
За
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
За

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

