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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 

      
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 12 
от заседанието на 31.07.2012 г. 
по точка 10 от дневния ред 
 
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. 
 

РЕШЕНИЕ № 92 
 

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 

  
Р Е Ш И: 

Дава съгласие да се предостави земя от Общинския поземлен фонд, 
представляващи земеделски имоти (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КВС за 
възстановяване собствеността на: 
            1. Наследниците на Павел Филипов Багданов, бивш жител на с. Крива 
бара, за имот № 539039 с площ 0,543 дка., местността „Над село”, признат с 
Решение № 6710А/02.11.2011 г. на ОСЗ гр. Брусарци  за възстановяване правото 
на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници 
в землището на село Крива бара. 
            2. Наследниците на Александър Маринов Найденов, бивш жител на с. 
Василовци, за имот № 051007 с площ 3,930 дка, местността „Рога”, признат с   
Решение № 0057/04.09.1992 г. на ПК гр. Брусарци  за възстановяване правото на 
собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в 
землището на село Василовци. 
              3. Наследниците на Асен Петров Николов, бивш жител на с. Киселево, за 
имот № 011117 с площ 1,577 дка, местността „Ливагето”, признат с   Решение №  
1081А/11.05.1994 г. на ПК гр. Брусарци  за възстановяване правото на 
собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в 
землището на село Киселево. 
              4. Наследниците на Григор Петров Бончев, бивш жител на с. Киселево, за 
имот № 015067 с площ 30,046 дка, местността „Чукарите”, признат с   Решение № 
200А/06.03.1993 г. на ПК гр. Брусарци  за възстановяване правото на собственост 
на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на 
село Киселево. 
              5. Наследниците на Димитър Костов Георгиев, бивш жител на с. Буковец, 
за имот № 040088 с площ 1,088 дка, местността „Джоков дол”, признат с   
Решение № 1379Б/20.03.1999 г. на ПК гр. Брусарци  за възстановяване правото на 
собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в 
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землището на село Буковец. 
              6. Наследниците на Петър Александров Петров, бивш жител на гр. 
Брусарци, за имоти с №№: 075027 с площ 1,315 дка, местността „Пещина”, № 
050018 с площ 3,511 дка, местността „Котешки дол”, признати с   Решение № 
6513Б/17.06.1999 г. на ПК гр. Брусарци  за възстановяване правото на собственост 
на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на 
гр. Брусарци. 
              7. Наследниците на Иван Тодоров Кременов, бивш жител на гр. Брусарци, 
за имоти с №№: 022016 с площ 3,161 дка, местността „Йоново бранище”, 
№022014 с площ 2,181 дка, местността „Йоново бранище”, Решение № 
4984/09.08.1996 г. на ПК гр. Брусарци  за възстановяване правото на собственост 
на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на 
гр. Брусарци. 
 
 
 
 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                              /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                      /Ангелина Борисова/ 


