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Изх. № РД-01-06-98 / 20.11.2015г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Постановяване на решение за изработване два подробни устройствени плана за
поземлени имоти общинска собственост № 138001(част от имота), № 138002, № 138003, № 138004,
№ 138005, № 000248 и № 000250 в землището на с. Смирненски, местността „Белия песък” и за
част от имот № 083038 в землището на гр.Брусарци, общ.Брусарци, местността „Долни връх”.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно влязло в сила Решение № 468 от 16.09.2015г. по административно дело №
397/2015г по описа на Административен съд – Монтана, Съдът е отменил изцяло Решение № 371
от Протокол № 54/12.05.2015г. на Общински съвет Брусарци, с което е отказано даването на
предварително съгласие за изработване на два подробни устройствени плана за поземлени имоти
общинска собственост № 138001(част от имота), № 138002, № 138003, № 138004, № 138005, №
000248 и № 000250 в землището на с. Смирненски, местността „Белия песък” и за част от имот №
083038 в землището на гр. Брусарци, общ. Брусарци, местността „Долни връх” по жалбата на
„Индустриални минерали БГ” ЕООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
С Докладна записка № РД-01-06-89 от 02.10.2015г. е предложено на Общински съвет
Брусарци да постанови решение на искане на „Индустриални минерали БГ” ЕООД. С решение №
414 от 14.10.2015г. са отложени разискванията по точката за следващо заседание.
Мотивите и Решението на Административен съд - Монтана са предоставени на общинските
съветници. Съдът изпраща преписката на Общински съвет Брусарци за произнасяне по искане,
който в едномесечен срок, като се съобрази с указанията по тълкуването и прилагането на закона,
дадени в мотивите на решението на АС - Монтана и се даде предварително съгласие за изработване
на два подробни устройствени плана, съгласно искането от „Индустриални минерали БГ” ЕООД.
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