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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 49
от заседанието на 30.05.2019г.
по точка 1 от дневния ред

ОТНОСНО: Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за

обезщетяване от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и
§ 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и
допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя / ЗСПЗЗ / в
землището на с. Смирненски, общ. Брусарци
РЕШЕНИЕ № 304
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 и подробно изложените в настоящата докладна записка
мотиви Общински съвет Брусарци:
РЕШИ:
1. Общински съвет Брусарци дава съгласие: поземлен имот с идентификатор 67564.71.89,
НТП – нива, предназначение на територията - земеделска, местност „ Андреево кладенче” с площ
2070 кв.м. в землището на с. Смирненски, общ. Брусарци, земя по чл. 19 в съществуващи стари
реални граници, новообразуван от имоти с идентификатор 67564.71.25 и 67564.71.46, да се
предостави на Общинска служба „Земеделие“ Брусарци за постановяване на решение за
възстановяване право на собственост на наследници на Георги Флоров Николов;
2. Възлага на Кмета на Община Брусарци да връчи Решението на Общинския съвет на
лицето по чл. 45д, ал .2 от ППЗСПЗЗ и служебно на Общинска служба „Земеделие“ Брусарци по
реда на АПК в предвидените законови срокове;
3. Описаните в т. 1 поземлен имот с КИ 67564.71.25 и поземлен имот с КИ 67564.71.46 да се
деактуват и отпишат от актовите книги за имоти частна общинска собственост, а поземлени имоти
с КИ 67564.71.88 и поземлен имот с КИ 67564.71.87 да се актуват като общинска собственост .
Приложение :
- Искане на Началника на ОСЗ – Брусарци вх. № СД-03-06-16/08.05.2019 г.;
- Протокол за идентифициране на имотните граници;
- Геодезическо заснемане;
- Скица – проект за изменение на КК и КР за имоти № 67564.71.46 и № 67564.71.25 с приложение.
- Решение на Поземлена комисия гр. Брусарци № 2539С/06.10.1999 г.
- Удостоверение за наследници;
- Заповед № 95/12.09.2008 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана и извлечение от
приложение 10 към раздел 1, т. 1 от протоколно решение №1/11.09.2008 г.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов

За
За

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

Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

