
 

                     О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    И В А Й Л О В Г Р А Д 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
№85 

Взето на извънредно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.07.2015 
година, Протокол  №8.           

Общинският съвет на основание  чл. 45, ал.9 и ал.10, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, 
ал.2, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните 
богатства , чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 т. 10 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Ивайловград, чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 5, чл. 124б, ал. 1 
и чл.109, ал. 2 от ЗУТ 
                                                                                Р Е Ш И: 
   Общински съвет Ивайловград: 
              І. Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право на ползване на 

„ДИНЕЛ” ЕООД с ЕИК 122012910 с управител Марина Златкова Чалъкова, със седалище и адрес на 
управление: обл. София, общ. Столична, гр. София, район Красно село, ул. „Ивайло” №19, за срок 

до изтичане на срока на концесионния договор, който е за 35 години, т.е. до 01.01.2035 г. върху 
следните общински имоти: 
              1. Проектен поземлен имот №000124 – пасище, мера с площ 0.930 дка, м. „Чешмата” в 

землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект № Ф00090/26.05.2015 г., който е образуван от 
ПИ №000071 актуван с АПОС №1317/13.09.2012 г., вписан в служба по вписвания с дв. вх. рег. 

№408/17.09.2012 г., акт №74, том II, стр. 2755;  
              2. Проектен поземлен имот №000126 – ливада с площ 0.815 дка, м. „землище с. Нова 
ливада” в землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект № Ф00091/26.05.2015 г., който е 

образуван от ПИ №000073 актуван с АЧОС №1318/13.09.2012 г., вписан в служба по вписвания с 
дв. вх. рег. №409/17.09.2012 г., акт №75, том II, стр. 2756;  
              3. Проектен поземлен имот №000130 – пасище, мера с площ 14.564 дка, м. „землище с. 
Нова ливада” в землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект № Ф00092/26.05.2015 г., който е 
образуван от ПИ №000112 актуван с АПОС №1319/13.09.2012 г., вписан в служба по вписвания с 

дв. вх. рег. №415/18.09.2012 г., акт №81, том II, стр. 2762;  
              4. Проектен поземлен имот №046014 – изоставена нива с площ 1.766 дка, м. „Чешмата” в 

землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект № Ф00093/26.05.2015 г., който е образуван от 
ПИ №046003 актуван с АЧОС №1320/13.09.2012 г., вписан в служба по вписвания с дв. вх. рег. 
№414/18.09.2012 г., акт №80, том II, стр. 2761;  
              5. Проектен поземлен имот №060002 – пасище, мера с площ 1.639 дка, м. „Чешмата” в 
землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект № Ф00094/26.05.2015 г., който е образуван от 

ПИ №060001 актуван с АПОС №1321/13.09.2012 г., вписан в служба по вписвания с дв. вх. рег. 
№413/18.09.2012 г., акт №80, том II;  
              ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на оценка  на 

вещното право по т. I и внасянето й в ОбС Ивайловград за одобрение.   
              III. След сключване на договор за вещно право на имотите, дава съгласие да се изработи 

проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/, върху имотите 
по т. I за изграждане на кариера за добив на гнайс в концесионна площ „Железино” и прилежащата 
инфраструктура, разположена в землището на с. Нова ливада с ЕКАТТЕ 51857. 
              IV. Упълномощава „ДИНЕЛ” ЕООД да предприеме действия по изготвянето на ПУП-ПРЗ 
върху имотите по т. I. 
 
 ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ - 13   
 ПРИСЪСТВАЛИ – 10 
 ГЛАСУВАЛИ:                              
              “ЗА” – 10 
                              “ПРОТИВ” – 0 
                              “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 
 27.07.2015 г.                             
 гр. Ивайловград         
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ:  
                                                                                                       /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/ 


