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ОБЩИНА  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 
  
Изх.№……………………….. 
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС 
ГРАД БРУСАРЦИ   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Наташа Михайлова Младенова – Кмет на Община Брусарци 
 

           Относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението на  
           пасища, мери  за неземеделски нужди, в землищата на гр.Брусарци  
           и с.Смирненски, общ.Брусарци и за учредяване на ограничени вещни  
           права  и сервитути 
 
        Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 
        Във връзка с Договор от 06.02.2014 г., сключен между Министерски съвет на 
Република България и „ИНДУСТРИАЛНИ  МИНЕРАЛИ БГ” ЕООД гр.София за 
предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми 
– индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище „Брусарци” – участъци 
„Смирненски” и „Брусарци”, разположено в землищата на гр.Брусарци и с.Смирненски, 
общ.Брусарци, обл.Монтана, за срок от 35 години, с писмо вх.№СД-03-06-180/13.06.2014 г., 
от „ИНДУСТРИАЛНИ  МИНЕРАЛИ БГ” ЕООД гр.София  са поискали учредяване вещно 
право на ползване върху имоти общинска собственост – пасища, мери. Спазени са 
специалните закони и нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени 
площи. Няма недостиг от земи за нуждите на животновъдството. 
         Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за 
РЕШЕНИЕ: 
         На основание   чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.25, ал.3, т.5, ал.4 и ал.7 от Закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи и чл.75, ал.1 от Закона за поздемните богатства,  ОбС гр.Брусарци 

Р Е Ш И : 
         1.Дава предварително съгласие за промяна предназначението на имоти общинска 
собственост : 
         -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.; 
         -имот №138001 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.; 
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          -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 №138009 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия 
песък”, с площ от 0,923 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, 
описан в АОС №758/03.07.2014 г.; 
          -имот №138011 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия 
песък”, с площ от 1,193 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, 
описан в АОС №759/03.07.2014 г.; 
          -имот №138012 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия 
песък”, с площ от 1,274 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, 
описан в АОС №760/03.07.2014 г.; 
          -имот №139001 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия 
песък”, с площ от 5,461 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, 
описан в АОС №761/03.07.2014 г.; 
          -имот №139005 в землището на с.Смирненски, общ.Брусарци, местността „Белия 
песък”, с площ от 1,362 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, 
описан в АОС №762/03.07.2014 г., 
за неземеделски нужди, а именно добив на подземни богатства – неметални полезни 
изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци и за учредяване на право на 
ползване за срок от 35 /тридесет и пет/ години на „ИНДУСТРИАЛНИ  МИНЕРАЛИ БГ” 
ЕООД гр.София, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
175434378, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Слатина, ж.к.Редута, 
ул.”Атанас Узунов” 25, вх.Г, ет.9, ап.97 – представлявано от Лозан Георгиев Лозев. 
         2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 /две/ години. 
         3.Възлага на Кмета на Община Брусарци изпълнението на горното решение.     
   
   
 
ВНОСИТЕЛ: 
Наташа Михайлова Младенова  
Кмет на Община Брусарци 
 
Изготвили : 
Бистра Димитрова Борисова  
Ст. експерт „ОС, ПСД и К” 
 
Ирена Огнянова Иванова 
Ст. експерт „Екология и земеделие” 
 
Съгласувал : 
Анелия Любенова - Юрист 


