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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 54
Днес, 12.05.2015 г. от 15:00 ч. в залата на НЧ „Светлина – 1927г.” – с. Смирненски се
проведе извънредно заседание на Общински съвет Брусарци. В работата на заседанието взеха
участие 12 общински съветници.
Присъстваха:
1. Катя Крумова Додева - Председател
2. Асен Димитров Арсенов
3. Валери Любенов Тодоров
4. Валентин Петров Василев
5. Вельо Цветанов Велев - отсъства
6. Георги Димитров Ценов
7. Деми Борисов Димитров
8. Димитър Маринов Митов
9. Димитър Цветанов Димитров
10. Йордан Владиславов Йорданов
11. Лилия Владимирова Петрова
12. Славчо Кирилов Славчев
13. Цветана Иванова Живкова
В заседанието взеха участие:
Петър Цветков Димитров – Зам.-кмет Община Брусарци
Галина Арсенова Владиславова – Секретар Община Брусарци;
Кметски наместник Княжева махала– Николай Малинов Никитов;
Кметски наместник Буковец – Зоя Борисова Тодорова;
Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
Ирена Огнянова Иванова – Старши експерт „Земеделие и екология”
Емилия Асенова Иванова – Главен специалист „ОТС и Т”
Гости и жители на с. Смирненски
КАТЯ ДОДЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Уважаеми дами и господа,
днешното заседание на Общински съвет Брусарци е изнесено по предложение на общинските
съветници в с. Смирненски по повод исканията на „Индустриални минерали БГ” ЕООД. Присъстват
12 общински съветници, има кворум, откривам заседанието .
Давам думата за разисквания, мнения, възражения по така предложеният Ви дневен ред.
Няма постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред.
Дневният ред се подложи на гласуване и се прие при следния вот:
Гласували :
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.
Гласували : “за” – 12, “против” – 0, “въздържал се” - 0 ;

Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци относно:
Постановяване на решение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008,
№170009 и части от имоти №170001, №170002, №170003 и №170004 в землището на с.
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Смирненски, общ. Монтана по искане вх.№ТУ-12-6/30.10.2014г.от „ИНДУСТРИАЛНИ
МИНЕРАЛИ БГ”ЕООД.
Докладва: Катя Крумова Додева – Председател Общински съвет Брусарци
2. Докладна записка от Наташа Михайлова Младенова – Кмет Община Брусарци относно:
Предварително съгласие за изработване на два подробни устройствени плана
Докладва: Бистра Димитрова Борисова - Старши експерт „ОС, ПСД и К”
3. ПИТАНИЯ

По първа точка:
Постановяване на решение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008,
№170009 и части от имоти №170001, №170002, №170003 и №170004 в землището на с.
Смирненски, общ. Монтана по искане вх.№ТУ-12-6/30.10.2014г.от „ИНДУСТРИАЛНИ
МИНЕРАЛИ БГ”ЕООД.
Взеха отношение: Цветана Живкова, Георги Ценов, Катя Додева, Петър Димитров, Валентин
Василев, Славчо Славчев, Наташа Михайлова, Бойка Христова, Емилия Иванова, Деми
Димитров, Тихомир Петков, жители на с. Смирненски
По време на дебатите постъпи предложение от Цветана Живкова за проект на решение, а
именно:
На основание чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл. 17, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет
Брусарци реши: Не дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти №
170008, №170009 и части от имоти №170001, №170002, №170003 и №170004 в землището на с.
Смирненски, общ. Монтана по искане вх.№ТУ-12-6/30.10.2014г.от „ИНДУСТРИАЛНИ
МИНЕРАЛИ БГ”ЕООД.
Няма други постъпили предложения за проект на решение.
Катя Додева подложи предложението на гласуване.
Гласували предложението:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

Въздържал се

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

Въздържал се
Отсъства

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

Въздържал се

8. Димитър Цветанов Димитров

За

9. Йордан Владиславов Йорданов

Въздържал се

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

Въздържал се

13. Цветана Иванова Живкова

Зa

Не се приема предложението
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Димитър Митов предлага 10мин. почивка
Катя Додева обяви 10 мин. почивка в 16:43ч.
След направената почивка има кворум. Отсъства Димитър Митов.
Цветана Живкова оспорва резултата от гласуването и прави предложение за изменение и
допълнение в направеното от нея предложение. Предлага следният проект на решение:
На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл. 17, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 124б, ал.5 от Закона за устройство на територията Общински съвет Брусарци
реши:
1) Не дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти №
170008, №170009 и части от имоти №170001, №170002, №170003 и №170004 в землището на с.
Смирненски, общ. Монтана по искане вх.№ТУ-12-6/30.10.2014г.от „ИНДУСТРИАЛНИ
МИНЕРАЛИ БГ”ЕООД.
2) Подписката на жителите от с. Смирненски е неразделна част от решението.
Катя Додева подложи на повторно гласуване предложението с направените изменения и
допълнения.
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 370
На основание чл. 21, ал.1, т.11, във връзка с чл. 17, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 124б, ал.5 от Закона за устройство на територията Общински съвет Брусарци
реши:
РЕШИ:
1. Не дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008,
№170009 и части от имоти №170001, №170002, №170003 и №170004 в землището на с.
Смирненски, общ. Монтана по искане вх.№ТУ-12-6/30.10.2014г.от „ИНДУСТРИАЛНИ
МИНЕРАЛИ БГ”ЕООД.
2. Подписката на жителите от с. Смирненски е неразделна част от решението.
Гласували :
От общ брой съветници – 13, присъствали - 11.
Гласували : “за” – 7, “против” – 0, “въздържал се” - 4 ;

Приема се
По втора точка:
Предварително съгласие за изработване на два подробни устройствени плана
Взеха отношение: Валентин Василев, Бистра Борисова, Димитър Димитров
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 371
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи, ОбС гр.Брусарци
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие за изработването на два подробни устройствени плана, по един
от посочените участъци, за имоти общинска собственост, а именно :
1.ПУП за следните имоти в местността „Белия песък” от землището на с.Смирненски,
общ.Брусарци :
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-имот №138001 /част от имота/ в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността
„Белия песък”, с площ от 8,062 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория,
описан в АОС №754/03.07.2014 г.;
-имот №138002 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия песък”, с
площ 18,209 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, описан в АОС
№729/03.12.2013 г.;
-имот №138003 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия песък”, с
площ от 2,137 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, описан в АОС
№757/03.07.2014 г.;
-имот №138004 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия песък”, с
площ от 2,325 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, описан в АОС
№755/03.07.2014 г.;
-имот №138005 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия песък”, с
площ от 1,843 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, описан в АОС
№756/03.07.2014 г.;
-имот №000248 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, с площ от 4,328 дка., начин на
трайно ползване – скали, пясъци, описан в АОС №766/15.04.2015 г.
-имот №000250 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, с площ от 4,251 дка., начин на
трайно ползване – дере, овраг, яма, описан в АОС №767/15.04.2015 г.
2. ПУП на част от имот 083038 в землището на гр.Брусарци, общ.Брусарци, местността
„Долни връх” с площ 27,918 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория,
описан в АОС №728/03.12.2013 г.
3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 /две/ години.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
Против

2. Валери Любенов Тодоров

Въздържал се

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

За
Отсъства

5. Георги Димитров Ценов

Против

6. Деми Борисов Димитров

Въздържал се

7. Димитър Маринов Митов

Отсъства

8. Димитър Цветанов Димитров

Против

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

Против

12. Славчо Кирилов Славчев

Въздържал се

13. Цветана Иванова Живкова

Против

Не се приема
След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Брусарци закри заседанието
в 17:30ч.
ПРОТОКОЛЧИК: (ПП)
(А. Борисова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..
(К. Додева)
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