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Изх. № ……………………………
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-03-06-319/24.08.2015 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 Димитър Георгиев
Владимиров, Цветан Николов Цветков и Владимир Методиев Якимов. Искането от
Димитър Георгиев Владимиров ще бъде разгледано отделно, тъй като имот № 013016
следва да бъде деактуван и отписан от актовите книги.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Брусарци да приеме
предложения 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 Георги Петков Николов, бивш жител на с. Василовци, общ.
Брусарци, обл. Монтана за имот № 001152 в землището на с. Василовци с ЕКАТТЕ 10255,
общ. Брусарци с площ 5.760 дка, местността „Долни ливади” при граници и съседи: имот
№ 000093, полски път, собственост на община Брусарци, имот № 001086, нива, земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, имот № 001084, нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 001083, нива, земи
по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: нива, признат с Решение №
111/14.12.2004 г. на ПК гр. Брусарци за възстановяване правото на собственост на земи в
стари реални граници в землището на село Василовци.
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2. Наследниците на Иван Тодоров Лозанов, бивш жител на с. Смирненски, общ.
Брусарци, обл. Монтана за имот № 093009 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ
67564, общ. Брусарци с площ 1.850 дка, местността „Пашова ливада” при граници и
съседи: имот № 093015, нива, собственост на насл. на Георги Марков Иванов, имот №
182186, дървопроизв.пл., собственост на Държавно лесничейство, имот № 093008, нива,
собственост на насл. на Васил Тодоров Лозанов и имот № 000788, път ІІІ кл, собственост
на Държавата, с начин на трайно ползване: нива; за имот № 087031 в землището на с.
Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 0.187 дка, местността „Барата” при
граници и съседи: имот № 087032, зеленч. култура, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №
087030, зеленч. култура, собственост на насл. на Васил Тодоров Лозанов, имот № 087029,
зеленч. култура, собственост на насл. на Георги Иванов Живков и имот № 087114,
пасище, мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: зеленч. култура; за
имот № 089047 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ
0.500 дка, местността „Папрата” при граници и съседи: имот № 089046, нива, земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, имот № 000461, полски път, собственост на община Брусарци и имот №
000436, полски път, собственост община Брусарци, с начин на трайно ползване: нива; за
имот № 120066 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ
9.321 дка, местността „Славотински дол” при граници и съседи: имот № 000849, полски
път, собственост на община Брусарци, имот № 120039, ливада, собственост на насл. на
Флоро Николов Крецов, имот № 12040, ливада, собственост на насл. на Флоро Николов
Крецов, имот № 000850, полски път, собственост на община Брусарци, имот № 120044,
ливада, собственост на Борис Тодоров Лозанов и имот № 120046, ливада, собственост на
Елица Илиева Петкова, с начин на трайно ползване: ливада и за имот № 120067 в
землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 1.900 дка,
местността „Славотински дол” при граници и съседи: имот № 120034, ливада, земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, имот № 000849, полски път, собственост на община Брусарци и имот №
120047, ливада, собственост на „СОРТОВИ СЕМЕНА – ВАРДИМ” ЕАД, с начин на
трайно ползване: ливада; признати с Решение № 2272С/05.10.1999 г. на ПК гр. Брусарци
за възстановяване правото на собственост на земи в стари реални граници в землището
на село Смирненски.
3. Наследниците на Мария Любенова Кирилова, бивш жител на с. Смирненски,
общ. Брусарци, обл. Монтана за имот № 092003 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ
67564, общ. Брусарци с площ 3.159 дка, местността „Папрата” при граници и съседи: имот
№ 092020, лозе, собственост на „СОРТОВИ СЕМЕНА – ВЕРДИМ” ЕАД, имот № 092004,
лозе, собственост на насл. на Петко Иванов Георгиев, имот № 092005, лозе, собственост на
насл. на Петко Иванов Георгиев и имот № 092002, пасище, мера, собственост на община
Брусарци, с начин на трайно ползване: лозе; за имот № 087027 в землището на с.
Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ 0.256 дка, местността „Барата” при
граници и съседи: имот № 087026, зеленч. култура, собственост на Благой Андреев
Стоянов, имот № 087028, зеленч. култура, собственост „БАЛДЖИЕВ” ЕООД, имот №
087029, зеленч. култура, собственост насл. на Георги Иванов Живков и имот № 087114,
пасище, мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: зеленч. култура; за
имот № 092022 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ
0.500 дка, местността „Папрата” при граници и съседи: имот № 092023, лозе, земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, имот № 182117, дървопроизв. пл., собственост на Държавно лесничейство,
имот № 092005, лозе, собственост на насл. на Петко Иванов Георгиев, и имот № 092004,
лозе, собственост на насл. на Петко Иванов Георгиев, с начин на трайно ползване: лозе и
за имот № 120065 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци с площ
4.260 дка, местността „Славотински дол” при граници и съседи: имот № 120002, пасище,
мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000837, полски път, собственост на община
Брусарци, имот № 000886, дере, овраг, яма, собственост на община Брусарци, имот №
120002, пасище, мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000886, дере, овраг, яма,
собственост на община Брусарци и имот № 120003, пасище, мера, собственост на насл. на
Георги Ценов Филипов, с начин на трайно ползване: пасище, мера; признати с Решение
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№ 1141С/01.10.1999 г. на ПК гр. Брусарци за възстановяване правото на собственост на
земи в стари реални граници в землището на село Смирненски.
Приложение:
1. Решение № 111 от 14.12.2004 г. на ПК Брусарци.
2. Скица – проект на имот № 001152 с № Ф03768/27.07.2015 г.
3. Решение № 2272С от 05.10.1999 г. на ПК Брусарци.
4. Скица – проект на имот № 093009 с № Ф04177/30.07.2015 г.
5. Скица – проект на имот № 087031 с № Ф04175/30.07.2015 г.
6. Скица – проект на имот № 089047 с № Ф04176/30.07.2015 г.
7. Скица – проект на имот № 120066 с № Ф04178/30.07.2015 г.
8. Скица – проект на имот № 120067 с № Ф04179/30.07.2015 г.
9. Решение № 1141С от 01.10.1999 г. на ПК Брусарци.
10. Скица – проект на имот № 092003 с № Ф04171/30.07.2015 г.
11. Скица – проект на имот № 087027 с № Ф04174/30.07.2015 г.
12. Скица – проект на имот № 092022 с № Ф04173/30.07.2015 г.
13. Скица – проект на имот № 120065 с № Ф04172/30.07.2015 г.

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ИРЕНА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

СЪГЛАСУВАЛ:
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
АДВОКАТ
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