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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БРУСАРЦИ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Наташа Михайлова Младенова – Кмет на община Брусарци
ОТНОСНО: Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в
изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Уважаема госпожо председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
В Общинска администрация Брусарци е постъпило Искане от Цветан Каменов Шарков – Началник ОСЗ
гр. Брусарци с вх. № СД-03-06-293/05.11.2013 г., относно предоставяне на имоти от общинския поземлен
фонд, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за Изменение и
Допълнение на
Закона за Собствеността и Ползването на Земеделските Земи. Към искането са
окомплектовани преписки с необходимите документи по искания от страна на Живка Георгиева Антонова и
Лиляна Димитрова Иванова. Искането от Лиляна Димитрова Иванова бе разгледано на заседание но ОбС
Брусарци на 27.11.2013 г. и за него бе взето решение № 224 от Протокол № 32 от заседанието на 27.11.2013 г.,
с което се възстанови правото на собственост върху имоти от общинския поземлен фонд, в изпълнение на §27,
ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ на наследниците на Иван Младенов Вълков, бивш жител на гр. Брусарци,
обл. Монтана. Искането от Живка Георгиева Антонова бе оставено за разглеждане на следващо заседание на
ОбС Брусарци, тъй като бе необходимо да бъдат предоставени още документи от Началника на ОСЗ
Брусарци. Документите са представени в Общинска администрация Брусарци.
Във връзка с горе изложеното предлагам на Общински Съвет Брусарци следният проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Дава съгласие да се предостави земя от Общинския поземлен фонд, представляваща земеделски имоти
(земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КВС за възстановяване собствеността на:
1. Наследниците на Гарунка Заркова Ценова, бивш жител на с. Смирненски, общ. Брусарци, обл.
Монтана за имот № 102063 с площ 3.000 дка, местността „Лубеничище”, с начин на трайно ползване –
пасище, мера; за имот № 102046 с площ 11.718 дка, местността „Лубеничище”, с начин на трайно ползване –
пасище, мера; за имот № 087121 с площ 0.529 дка, местността „Барата”, с начин на трайно ползване –
зеленчукова култура и за имот № 054010 с площ 1.165 дка, местността „Дивизмата”, с начин на трайно
ползване – нива, признати с Решение № 1889С/28.09.1999 г. на ПК гр. Брусарци за възстановяване правото на
собственост на земи в стари реални граници в землището на село Смирненски.

ВНОСИТЕЛ:
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