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

Изх. № РД-01-03-94/18.11.2015г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 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.
Смирненски, общ. Монтана по искане вх. №ТУ-12-6/30.10.2014г.от „ИНДУСТРИАЛНИ
МИНЕРАЛИ БГ”ЕООД
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно влязло в сила Решение № 542 / 29.10.2015г. по административно дело №
434/2015г. по описа на Административен съд –Монтана, Съдът е отменил изцяло Решение № 398
от Протокол № 58/31.07.2015г. на Общински съвет Брусарци, с което е отказано издаването на
разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ за
поземлени имоти № № 170008, 170009 и части от имоти № № 170001, 170002, 170003 и 170004 в
землището на с. Смирненски, обл. Монтана, местността ”Белия песък” с цел отреждане на имотите
за „Кариера за добив на кварцови пясъци” на „Индустриални минерали БГ” ЕООД, като
НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Съдът е отменил два броя решение на общински съвет, с които е постановен отказ за даване
на разрешение за изработване на ПУП, касаещ цитираните по-горе имоти /реш. по адм. дело №
92/2015г. и адм. дело 285/2015г./.
Мотивите и Решението на Административен съд - Монтана са предоставени на общинските
съветници. Съдът изпраща преписката на Общински съвет Брусарци, за пореден трети път, като в
едномесечен срок да постанови решение по искане вх. № ТУ-12-6/30.10.2014г. от „Индустриални
минерали БГ” ЕООД.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общинския съвет като се съобрази с указанията по
тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението на АС-Монтана, като спазят
процедурите да постанови решение.
Приложение: Решение № 542/2015г. на АДм. съд Монтана.
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