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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: zbg@abv.bg, CvetelinaBorislavova@gmail.com  

 
      

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 7 
от заседанието на 28.03.2012 г. 
по точка 14 от дневния ред 
 
 
Относно: Промяна на статута и начина на трайно ползване на поземлени имоти 
№ 042009, 042011, 042012, 042013 и 042014 от КВС на гр. Брусарци и съгласие за 
изработване на ПУП за разширение на гробищен парк гр. Брусарци. 
 

РЕШЕНИЕ № 52 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 2, ал.3 и чл. 19 от Закона за 
опазване на земеделските земи; чл. 6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската 
собственост, Общински съвет Брусарци 

РЕШИ: 
1. Дава съгласие за промяна статута от частна общинска собственост в 

публична общинска собственост на следните поземлени имоти: 
- Имот № 042009 (нула, четиридесет и две, нула, нула, девет), находящ се 

в землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 
1,936 (едно цяло, деветстотин тридесет и шест) дка, с начин на трайно 
ползване „Нива”, трета категория на земята, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 260/22.02.2012г.  

- Имот № 042011 (нула, четиридесет и две, нула, единадесет), находящ се 
в землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 
7,487 (седем цяло, четиристотин осемдесет и седем) дка, с начин на 
трайно ползване „Нива”, трета категория на земята, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 261/22.02.2012г.  

- Имот № 042012 (нула, четиридесет и две, нула, дванадесет), находящ се 
в землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 
0,167 (нула цяло, сто шестдесет и седем) дка, с начин на трайно ползване 
„Нива”, трета категория на земята, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 262/22.02.2012 г.  

- Имот № 042013 (нула, четиридесет и две, нула, тринадесет), находящ се 
в землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 
0,323 (нула цяло, триста двадесет и три) дка, с начин на трайно ползване 
„Нива”, трета категория на земята, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 263/22.02.2012г.  

- Имот № 042014 (нула, четиридесет и две, нула, четиринадесет), находящ 
се в землището на гр.Брусарци, обл.Монтана, м.”Червен брег”, с площ 
0,188 (нула цяло, сто осемдесет и осем) дка, с начин на трайно ползване 
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„Нива”, трета категория на земята, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 264/22.01.2012г.  

2. Дава съгласие за промяна на предназначението на имотите по т.1 от „Нива” 
в „Гробище” при спазване изискванията на  Закона за опазване на 
земеделските земи /ЗОЗЗ/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - до 
влизане в сила на  заповедта на комисията по чл.17, ал.(1) от ЗОЗЗ. 

3. Дава съгласие за изработване на подробен устройствен план за разширение 
на гробищен парк гр.Брусарци с площ около 18 дка, засягащ следните 
имоти: 

а) частна собственост с №№ 042007, 042008, 042010, 042015, 042016 и 042017; 
      б) общинска собственост с №№ 042009, 042011, 042012, 042013 и 042014; 
      4. Упълномощава Кмета на Община Брусарци да извършва всички последващи 
действия по изпълнението на т.1, 2  и 3 от настоящото Решение. 
  
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 Отс. 
7. Димитър Маринов Митов За 
8. Йордан Владиславов Йорданов За 
9. Катя Крумова Додева ЗА 
10. Лилия Владимирова Петрова За 
11. Славчо Кирилов Славчев НЕ Е ГЛАСУВАЛ 
12. Цветана Иванова Живкова За 
13. Юлия Робинзонова Каменова За 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                              /Цветелина Бориславова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Цветелина Бориславова/ 


