ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 13
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация ,Общински съвет Мъглиж:
1.Определя индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община
Мъглиж, считано от 06.11.2015 година, както следва:

Кмет на Община Мъглиж

1565 лв.

2.Определя допълнителни възнаграждения регламентирани по КТ и други
вътрешни нормативни актове в размери определени за работещите по трудови
правоотношения в Общинска администрация.
За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита целият трудов стаж
придобит към момента.

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 14
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Мъглиж:
1.Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове на
кметства в Община Мъглиж, считано от 06.11.2015 година, както следва:

Кмет на с.Ягода
Кмет на с.Дъбово
Кмет на с.Тулово
Кмет на с.Ветрен
Кмет на с.Юлиево
Кмет на с.Зимница
Кмет на с.Шаново

1025 лв.
895 лв.
895 лв.
895 лв.
895 лв.
895 лв.
835 лв.

2.Определя допълнителни възнаграждения регламентирани по КТ и други
вътрешни нормативни актове в размери определени за работещите по трудови
правоотношения в Общинска администрация.
За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита целият трудов стаж
придобит към момента.

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 15
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Мъглиж:
1.Определя: Кметски наместник в с. Борущица и Кметски наместник в с.
Сливито.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0,
«въздържали се» - 1.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 16
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от
ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 42, ал. 1 от НРПУРИВОС, Общински съвет
РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Мъглиж за 2015 година, приета с Решение № 732 на Общински
съвет от 29.01.2015 г. в Таблица 11 – Описание на имоти извън регулация и
земеделски земи, които Общината има намерение да предложи за отдаване под
наем или аренда, с нови т. 170, 171, 172, а именно:
№
по
Землище
ред
170 с. Шаново
171 с. Шаново
172 с. Шаново

№ на имота
001418
001421
001491

НТП

Категория

нива
нива
нива

седма, десета
девета, десета
седма, десета

Площ
(дка)
8.560
36.093
12.473

2. Дава съгласие за предоставяне под аренда за създаване и отглеждане на
овощни насаждения на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот № 001418 (нула нула едно четири едно осем) в землището
на с. Шаново, община Мъглиж, с площ 8.560 (Осем цяло, петстотин и шестдесет
хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: Х (Десета) – 4.280 дка, VII (Седма) – 4.280 дка, при граници и съседи: имот №
002235 – дървопроизв. площ на „ДГС-Мъглиж” ДП; имот № 001442 – широколистна
гора на Община Мъглиж; имот № 001715 – полски път на Община Мъглиж; имот №
001444 – пасище, мера на Община Мъглиж; актуван с Акт за частна общинска
собственост No 1620 / 08.04. 2015 год.
Определя начална тръжна цена 190 лева.
2.2. Поземлен имот № 001421 (нула нула едно четири две едно) в землището на
с. Шаново, община Мъглиж, с площ 36.093 (Тридесет и шест цяло, деветдесет и три
хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: Х (Десета) – 0.721 дка, IХ (Девета) – 35.372 дка, при граници и съседи: имот
№ 002235 – дървопроизв. площ на „ДГС-Мъглиж” ДП; имот № 001444 – пасище, мера
на Община Мъглиж; имот № 002235 – дървопроизв. площ на „ДГС-Мъглиж” ДП; имот

№ 001443 – широколистна гора на Община Мъглиж; актуван с Акт за частна общинска
собственост No 1621 / 08.04. 2015 год.

Определя начална тръжна цена 800 лева.
2.3. Поземлен имот № 001491 (нула нула едно четири девет едно) в землището
на с. Шаново, община Мъглиж, с площ 12.473 (Дванадесет цяло, четиристотин
седемдесет и три хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята
при неполивни условия: Х (Десета) – 5.612 дка, VII (Седма) – 6.861 дка, при граници и
съседи: имот № 002235 – дървопроизв. площ на „ДГС-Мъглиж” ДП; имот № 001495 –
широколистна гора на Община Мъглиж; имот № 002235 – дървопроизв. площ на „ДГСМъглиж” ДП; имот № 001730 – полски път на Община Мъглиж; имот № 001492 –
пасище, мера на Община Мъглиж; актуван с Акт за частна общинска собственост No
1622 / 08.04. 2015 год.
Определя начална тръжна цена 280 лева.
3. Определя срок за отдаване под аренда – 30 години.
4. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от
спечелилият търга в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на връчване
на Заповедта на Кмета за предоставяне на имота под аренда.
5. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно
определени действия, в изпълнение на горните решения.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 17
от 26.11.2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 60, ал.
1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост, Общински съвет Мъглиж.
Р Е Ш И:
I. Променя Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост
на Община Мъглиж за 2015 г., като в раздел II, точка 4, Таблица 4, добавя точка 123
със следното съдържание:
‘’ 123. – имот 000760 – земеделска земя нива, с площ 0,507 дка, землище гр.
Шаново’’;
II. Одобрява:
1. Експертна оценка изготвена от Антонина Иванова Пройкова – Пещерска оценител на земеделски земи и подобрения върху тях, за имот:
- Имот 000760 – 384 лв.
ІII. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:
- Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива, с площ 0,507 дка (нула
цяло петстотин и седем хилядни декара), категория на земята IV (четвърта),
съставляваща имот № 000760 (нула нула нула седем шест нула) по картата на
землището на с. Шаново, общ. Мъглиж. Местност ‘’Под село’’. Имотът е възстановен
на Община Мъглиж в съществуващи реални граници, при граници и съседи: имот №
001641 – полски път на Община Мъглиж; имот № 000765 – нива на насл. на Петко
Станев Терзиев; имот № 000755 – нива на насл. на Илия Иванов Андролов; имот №
000759 – нива на насл. на Неделчо Иванов Неделчев, АОС 1271/ 27.06.2014г.
Определя начална тръжна цена за продажба на имота по т. II:
- Имот 000760 – 384 лв.
IV. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови
действия и сключи договор при продажба на имота.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 18
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 192 от ЗУТ, Общински съвет
Мъглиж
РЕШИ:
Учредява право на прокарване и преминаване върху имот – канал с № 001796
(общинска собственост) между поземлени имоти с №№ 001145 и 001252 в землището
на с. Шаново, община Мъглиж.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ
Р Е Ш Е Н И Е № 19
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет
– Мъглиж
РЕШИ:
Дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:
„Външно електрозахранване” на ПИ № 097020 и ПИ № 097021, местност „Чернишки
дол” в землището на с. Борущица, община Мъглиж
І. Със специализираната план-схема се предлага:
Вариант на проект за елементите на техническата инфраструктура, трасе за
електропровода със сервитути от двете страни по дължина на трасето.
От:(начална точка) Място за присъединяване към съществуващата мрежа –
въздушна мрежа ниско напрежение захранване от ТП 2 – с. Борущица, до ново ЕТ два
директни електромера монтирано за стълб № 105 от извод „А” – идентична с точка № 1
- № 000001 – урбанизирана територия, съсобственост по плана за регулация
на с. Борущица, община Мъглиж
До:т. № 6 на землищната граница на с. Борущица
Сервитутните зони са в обхвата на посочените имоти по 0,60 м от отляво и
1,50 м отдясно на електропровода по дължина на трасето.
Площ Дължи
Вид
Площ
на
на
Собствен
НТП
собствено
на
сервитут
на
ик
ст
имота
а
трасето
/кв. м/ /кв. м/
/м/
с.
За
Урбанизира
Съсобстве- Община
172,75
82,03
Борущиц 000001
второстепен
на
ност
Мъглиж
а
на улица

Вид
№ на
Землище имота
територия

Общо:

172,75

Общата дължина на трасето за външното ел. захранване е 82,03 м, а
общата площ на сервитута е 172,75 кв. м.
ІІ. С парцеларния план се предлага:
Вариант на проект за елементите на техническата инфраструктура, трасе за
електропровода със сервитути от двете страни по дължина на трасето.
Трасе до ПИ № 097021
От: от т. №6 = т. № 25 на землищната граница на с. Борущица
През имоти:

82,03

000544 – транспорт, държавна публична собственост, по КВС на с.
Борущица
До: (крайна точка) идентична т. 27 – ГРТ в поземлен имот 097021 на
Възложителя
-

Вид
№ на
Землище имота
територия

НТП

с.
Транспорт
000544
Борущиц
(ЖП,Държ.
а
пътна

Път
ІІІ клас

Площ Дължи
Вид
на
на
Собствен Площ
собствено
на
сервитут
на
ик
ст
имота
а
трасето
/кв. м/ /кв. м/
/м/
Държавна Държават
4361,86
8,97
4,95
публична
а
8,97

Общо:

4,95

Трасе до ПИ № 097020
От: от т. № 26 = т. № 35 в ПИ № 000544
През имоти:
- 000544 – транспорт, държавна публична собственост, по КВС на с.
Борущица
До: (крайна точка) идентична т. № 38 – ГРТ в поземлен имот 097020 на
Възложителя
Вид
№ на
Землище имота
територия

НТП

с.
Транспорт
000544
Борущиц
(ЖП,Държ.
а
пътна

Път
ІІІ клас

Общо:

Площ Дължи
Вид
на
на
Собствен Площ
собствено
на
сервитут
на
ик
ст
имота
а
трасето
/кв. м/ /кв. м/
/м/
Държавна Държават
4361,86
49,78
22,80
публична
а
49,78

Общата дължина на трасето за външното ел. захранване е 27,75 м, а
общата площ на сервитута е 58,75 кв. м.
Срокът за валидност на предварителното съгласие е 3 (три) години.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

22,80

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ
Р Е Ш Е Н И Е № 20
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински
съвет-гр. Мъглиж
РЕШИ:

Разрешава изработване на проект за ПУП – парцеларен план на трасе за
обект: „Външно електрозахранване” на ПИ № 097020 и ПИ № 097021, местност
„Чернишки дол” в землището на с. Борущица, община Мъглиж
Трасето за елекрозахранване на имотите се предвижда да започне:
І. Със специализираната план-схема:
От:(начална точка) Място за присъединяване към съществуващата мрежа –
въздушна мрежа ниско напрежение захранване от ТП 2 – с. Борущица, до ново ЕТ два
директни електромера монтирано на стълб № 105 от извод „А” – идентична с точка №
1
- № 000001 – урбанизирана територия, съсобственост по плана за
регулация на с. Борущица, община Мъглиж
До:т. № 6 на землищната граница на с. Борущица
Сервитутните зони са в обхвата на посочените имоти по 0,60 м от отляво и
1,50 м отдясно на електропровода по дължина на трасето.
Общата дължина на трасето за външното ел. захранване е 82,03 м, а
общата площ на сервитута е 172,75 кв. м.

ІІ. С парцеларния план:
Трасе до ПИ № 097021
От: от т. № 6 = т. № 25 на землищната граница на с. Борущица
През имоти:
- 000544 – транспорт, държавна публична собственост, по КВС на с.
Борущица
До: (крайна точка) идентична с т. № 27 – ГРТ в поземлен имот 097021 на
Възложителя

Трасе до ПИ № 097020
От: от т. № 26 = т. № 35 в ПИ № 000544

През имоти:
- 000544 – транспорт, държавна публична собственост, по КВС на с.
Борущица
До: (крайна точка) идентична т. № 38 – ГРТ в поземлен имот 097020 на
Възложителя

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 21
от 26.11.2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 6 от
Протокол № 9 от 10.09.2015 год. на Експертния съвет по устройство на територията на
Община Мъглиж и Решение № 6 от 04.09.2015 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от
ЗОЗЗ към Министерство на земеделието и храните, Общински съвет Мъглиж
РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за «Външно
водозахранване на поземлен имот с идентификатор 49494.618.36” по Кадастралната
карта на гр.Мъглиж за обект „Цех за сортиране и пакетиране на ядки, билки и сушени
плодове” с възложител „Хеспера” ЕООД.
Трасето за водозахранване на обекта се предвижда да започне от нова шахта –
отклонение за обекта от селищен водопровод Ф40 на ул. „Ген. Гурко” в имот с
идентификатор 49494.618.2756 гр. Мъглиж, през общински път в ПИ с идентификатор
49494.25.1024; общински полски пътища в ПИ с идентификатори 49494.619.916;
49494.620.2; 49494.622.45; 49494.622.1036; 49494.624.293 и общинско пасище в ПИ с
идентификатор 49494.622.440, всички по Кадастралната карта на гр. Мъглиж, община
Мъглиж, до ревизионна водопроводна шахта в имота на Възложителя .
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в
Държавен вестник, чрез Община Мъглиж до Административен съд – Стара Загора.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 22
от 26.11.2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински
съвет –гр. Мъглиж
РЕШИ:
Разрешава изработване на проект за ПУП – План за застрояване в поземлен
имот с проектен идентификатор 49494.774.8021 с площ от 0,360 дка (горска териториячастна държавна собственост), в който да се изгради Базова станция „Мъглиж”,
собственост на „Булсатком” ЕАД за изграждане на телекомуникационно покритие с
териториален обхват землището на гр. Мъглиж и част от пътя София-Бургас.
Строителството ще се състои от изграждане на:
- технологични шкафове с обем 2 куб. м – от 1 до 3 бр.
- стоманена кула с височина от 36 до 40 м

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 23
от 26.11.2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл.
124а, Общински съвет - гр. Мъглиж
РЕШИ:

Дава предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-Изменение
на План за регулация за УПИ ІІ-898 и УПИ ІІІ-897, кв. 57 по плана на с. Дъбово,
община Мъглиж и Изменение на План за застрояване за УПИ ІІ-898, УПИ ІІІ-897, УПИ
ІV-896, УПИ V-334 и УПИ VІ-335,867 в кв. 57 по плана на с. Дъбово, община Мъглиж
Проектът ПУП-Изменение на План за регулация предвижда границата между
УПИ ІІ-898 (собственост на „БЕНЕДЕТА” ЕООД ) и УПИ ІІІ-897 (собственост на
„ГАЛИЯ” ООД), кв. 57 по плана на с. Дъбово, община Мъглиж, като част от УПИ ІІ898 да премине към УПИ ІІІ-897, кв. 57 по плана на с. Дъбово, община Мъглиж.
Проектът ПУП-Изменение на План за застрояване на УПИ ІІ-898, УПИ ІІІ897, УПИ ІV-896, УПИ V-334 и УПИ VІ-335,867 в кв. 57 по плана на с. Дъбово,
община Мъглиж, като:
•
В УПИ ІІ-898 се установи Предимно промишлена устройствена зона за
изграждане на производство на хранителни продукти – Пп, свързано ниско застрояване
(до 12 м) с УПИ ІІІ-897, допълващо застрояване по границите на имота с височина до
3,00 м и 3,60 м до билото, покривайки напълно законни огради, максимална плътност
на застрояване – до 80%, минимална озеленена площ – от 20% и Кинт – до 2,50,
съгласно приложената скица-проект;
•
В УПИ ІІІ-897 се установи Предимно промишлена устройствена зона за
изграждане на производство на хранителни продукти – Пп, свързано между четири
имота ниско застрояване (до 12 м), допълващо застрояване по границите на имота с
височина до 3,00 м и 3,60 м до билото, максимална плътност на застрояване – до 80%,
минимална озеленена площ – от 20% и Кинт – до 2,50, съгласно приложената скицапроект;
•
В УПИ ІV-896 се установи Предимно промишлена устройствена зона за
изграждане на производство на хранителни продукти – Пп, свързано между два имота
ниско застрояване (до 12 м), максимална плътност на застрояване – до 80%, минимална
озеленена площ – от 20% и Кинт – до 2,50, съгласно приложената скица-проект;
•
В УПИ V-334 се установи устройствена зона за нискоетажно жилищно
строителство – Жм, свързано между два имота ниско застрояване (до 10 м), максимална
плътност на застрояване – до 60%, минимална озеленена площ – от 40% и Кинт – до
1,20, съгласно приложената скица-проект;

•
В УПИ VІ-335,867 се установи устройствена зона за обществено обслужване
(училище) - Оо, свързано между три имота ниско застрояване (до 10 м), максимална
плътност на застрояване – до 60%, минимална озеленена площ – от 40% и Кинт – до
1,20, съгласно приложената скица-проект;
Захранването с питейна вода на имотите е съществуващо и се осъществява от
селищен водопровод, „ВиК” ООД – Стара Загора не разполага и не експлоатира
канализационна мрежа.
Електрозахранването на имотите е съществуващо.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 24
от 26.11.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал.2, т.1 от ЗУТ,
Общински съвет Мъглиж

Р Е Ш И:
Дава съгласие регулационния план на с. Ягода, общ. Мъглиж, одобрен със
Заповед № 132 / 11.03.1991 г., да бъде частично изменен както следва:
- част от уличната отсечка между осови точки с номера 379, 388 и 389 да се
предаде към парцел УПИ ХVІІ–938 в кв. 46.
- част от ПИ 9625 да се предаде към ПИ 938.
- част от ПИ 9620 да се предаде към ПИ 938.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 25
от 26.11.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 26 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействието
му с Общинската администрация на Община Мъглиж ,
Общински съвет Мъглиж
РЕШИ:
Приема доклада на Постоянната Комисия за установяване и предотвратяване на
конфликт на интереси

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 26
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Мъглиж
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Мъглиж да стане поръчител по Договор за кредит №
00037 / 29.09.2015 г., сключен между ДСК АД и «Мъглиж 2004» ЕООД за сумата от
65920 лв. и срок за погасяване 36 месеца.
2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж
да подпише договор за
поръчителство, както и да извърши всички останали правни и фактически действия за
изпълнение на решението.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0,
«въздържали се» - 1.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ

Р Е Ш Е Н И Е № 27
от 26.11.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с & 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие” – гр.
Мъглиж, Общински съвет

РЕШИ:

1. Дава съгласие за възстановяване на собственост на наследниците на Койо
Стойков Атанасов върху следните недвижими имоти – общинска собственост:
1.1. Част от Поземлен имот № 000246 (нула нула нула две четири шест) в
землището на с. Ягода, община Мъглиж, целия с площ 8.751 (Осем цяло, седемстотин
петдесет и един хилядни) дка, начин на трайно ползване: дере, при граници и съседи:
имот № 000245 – полски път на Община Мъглиж; имот № 000242 – изоставена нива на
Община Мъглиж; имот № 000671 – нива на Тодор Димитров Калцов; имот № 000422 –
полски път на Община Мъглиж; имот № 000020 – пасище, мера на Община Мъглиж;
имот № 000478 дървопроизв. площ на МЗГ-ДЛ/ДДС; № 000694 – нива на Община
Мъглиж; имот № 000218 – животновъдна ферма на Дамян Динчев Георгиев.
Площта на имота за възстановяване е определена в скица-проект № Ф01272 /
04.11.2014 г.
1.2. Част от Поземлен имот № 000242 (нула нула нула две четири две) в
землището на с. Ягода, община Мъглиж, целия с площ 1.152 (Едно цяло, сто петдесет и
две хилядни) дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при
неполивни условия: VII (Седма); при граници и съседи: имот № 000241 – полски път на
Община Мъглиж; имот № 000422 – полски път на Община Мъглиж; имот № 000671 –
нива на Тодор Димитров Калцов; имот № 000246 – дере на Община Мъглиж.
Площта на имота за възстановяване е определена в скица-проект № Ф01272 /
04.11.2014 г.
1.3. Част от Поземлен имот № 000026 (нула нула нула нула две шест) в
землището на с. Ягода, община Мъглиж, целия с площ 2.360 (Две цяло, триста и
шестдесет хилядни) дка, начин на трайно ползване: широколистна гора, категория на
земята при неполивни условия: VII (Седма); при граници и съседи: имот № 000172 –
дървопроизв. площ на МЗГ-ДЛ/ДДС; имот № 000025 – дере на Община Мъглиж.
Площта на имота за възстановяване е определена в скица-проект № Ф01271 /
04.11.2014 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно
определени действия, в изпълнение на горните решения.

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0,
«въздържали се» - 0.
Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ
Председател на Общински съвет Мъглиж

