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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 : brusartsi_obs@abv.bg 
      

 

Изх. №.......................................... 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 2 
от заседанието на 27.11.2015г. 
по точка 8 от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Постановяване на решение за даване 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”. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 9 
 
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, Общински Съвет гр. Брусарци 
 

Р Е Ш И : 
 

 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 :  
     - 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. 
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 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: 
 Поименно гласуване 
1. Александър Недков Борисов За 
2. Александър Цветанов Димитров За 
3. Асен Владов Бузов За 
4. Асен Димитров Арсенов За 
5. Бойка Георгиева Христова Против 
6. Валери Любенов Тодоров За 
7. Димитър Маринов Митов  Въздържал се 
8. Катя Крумова Додева За 
9. Славчо Кирилов Славчев За 
10. Теодора Иванова Маринова За 
11. Юлия Робинзонова Каменова Въздържал се 

Приема се 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                         /Цветелина Бориславова/                               /К. Додева/ 
 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Цветелина Бориславова/ 


