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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-03-06-69/17.03.2015 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 е окомплектована преписка с необходимите документи по
искане от страна на Ивелина Цветанова Каменова. С Решение № 364 от Протокол №
53/30.04.2015 г. ОбС Брусарци предоставя за деактуване имот № 019043 от общинския поземлен
фонд в землището на с. Киселево. Същия имот със заповед № РД-02-09-186/15.07.2015 г. на
Кмета на община Брусарци е 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, Решение № 364 от Протокол №
53/30.04.2015 г., Заповед № РД-02-09-186/15.07.2015 г. на Кмета на община Брусарци, 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 Павел Иванов Ненков, бивш жител на с. Киселево, общ. Брусарци,
обл. Монтана за имот № 019044 в землището на с. Киселево с ЕКАТТЕ 36957, общ. Брусарци с
площ 3.962 дка, местността „Турски чукар” при граници и съседи: имот № 019042, нива,
собственост на насл. на Стефан Русинов Стефанов, имот № 019004, нива, собственост на
Надежда Крумова Стоянова и др., имот № 019045, нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №
019003, нива, собственост на насл. на Петър Павлов Ненков и имот № 000291, полски път,
собственост на община Брусарци, с начин на трайно ползване: нива, признат с Решение №
1666А/30.06.1994 г. на ПК гр. Брусарци за възстановяване правото на собственост на земи в
стари реални граници в землището на село Киселево.
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Имота е образуван от имот № 019043 с площ 5.611 дка, местността „Турски чукар”, с начин на
трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, начин на
възстановяване на собствеността: съществуващи стари реални граници.
Приложение:
1. Решение № 1666А от 30.06.1994 г. на ПК Брусарци.
2. Скица – проект на имот № 019044 с № Ф02019/25.08.2011 г.
3. Скица – проект на имот № 019044 с № К02506/13.03.2015 г.
4. Решение № 364 от Протокол № 53/30.04.2015 г. на ОбС Брусарци.
5. Заповед № РД-02-09-186/15.07.2015 г. на Кмета на община Брусарци.

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

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