ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№52

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а
от Закона за народните читалища
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Годишния доклад за осъществените
читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на НЧ „Пробуда 1914”
Ивайловград и разходваните за нейното реализиране средства за 2015 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№53

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Решение №1/05.01.2016 г.
на Министерски съвет на Република България
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема План за противодействие на тероризма.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№54

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ивайловград
за 2017 година.
2. Възлага на Кмета на Община Ивайловград последващите, съгласно нормативната
уредба, действия - да предостави Годишния план за развитие на социалните услуги в
Община Ивайловград за 2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане, чрез Регионалната дирекция за
социално подпомагане.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -4
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№55

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 1 от ЗЗД и чл. 3 от Правилника за неговото прилагане
Р Е Ш И:

Общински съвет Ивайловград приема Общинска програма за закрила на детето за
2016 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№56

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград в
разработването, кандидатстването и изпълнението на проект, като партньор на НЧ
„Пробуда 1914“ Ивайловград, по Оперативна програма ,,Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), процедура за безвъзмездна финансова
помощ: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
2. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да осъществи всички необходими
дейности, свързани с разработването, кандидатстването, изпълнението и отчитането на
проекта, включително и да сключи споразумение за сътрудничество с кандидата НЧ
„Пробуда 1914“ и другите партньори по проекта (училища от община Ивайловград), при
евентуално негово одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№57

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС,
чл. 18, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава отдаването под наем на общински имот, частна общинска собственост,
представляващ 2 /две/ помещения на втори етаж с обща площ 70.00 кв.м., част от сграда,
находящ се в гр. Ивайловград, ул. „Орфей“ №1, ет. 2, актуван с АЧОС № 1050/26.04.2007 г.
за срок от 5 /пет/ години.
ІІ. Определя месечен наем в размер на 10.00 /десет/ лв. без ДДС. Наемателят да
ползва предоставените помещения във връзка изпълнението на своите
правомощия, като всички разходи за ремонт, поддържане, ел. енергия, вода и др.
консумативи са за сметка на наемателя.
III. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия по
издаване на заповед и изготвянето на договор за отдаване под наем на горепосочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№58

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 и ал.8 от
ЗОС, чл. 15, ал. 2 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава отдаването под наем на общински имот, публична общинска собственост
– част от Болнична сграда, актувана с АПОС № 1691/15.10.2014 г., представляваща 1 /едно/
помещение /помещение №2 от административната част/, с площ 25.80 кв.м., находящо се
на първи етаж /Поликлиника/ за срок от 2 /две/ години.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия за
провеждане на публичен търг и сключи договор за отдаване под наем на
горепосочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№59
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 75, ал. 1 от Закона
за подземните богатства , чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 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 „Булгнайс” ООД с ЕИК 108519699 с управител Стоян Иванов Граматиков, със
седалище и адрес на управление: обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград, ул.
„Иван Вазов” №10, за срок до изтичане на срока на концесионния договор, който е за 35
години, т.е. до 25.01.2051 г. върху следните общински имоти:
1. Проектен поземлен имот №000104 – пасище, мера с площ 1.391 дка, м.
„Кобилинска пътека” в землище на с. Черни рид, съгласно скица-проект №
Ф00220/05.02.2013 г., който е образуван от ПИ №000075 актуван с АПОС №176/04.09.1998
г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №16/23.06.2006 г., акт №11, том I, стр. 74;
2. Поземлен имот №000070 – пасище, мера с площ 3.989 дка, м. „Кобилинска
пътека” в землище на с. Черни рид, съгласно скица № К00294/21.04.2016 г., актуван с
АПОС №289/21.03.2000 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №138/13.02.2006 г., акт
№123, том I, стр. 74;
3. Проектен поземлен имот №000128 – пасище с храсти с площ 9.453 дка, м.
„Каратепенска пътека” в землище на с. Кобилино, съгласно скица-проект №
Ф00229/08.02.2016 г., който е образуван от ПИ №000122 актуван с АЧОС №1147/10.09.2010
г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №160/13.09.2010 г., акт №109, том I, стр. 1220;
4. Проектен поземлен имот №000306 – нива с площ 1.990 дка, м. „В долчината” в
землище на с. Кобилино, съгласно скица-проект № Ф00227/08.02.2016 г., който е образуван
от ПИ №000293 актуван с АЧОС №1599/24.10.2013 г., вписан в служба по вписвания с вх.
рег. №678/01.11.2013 г., акт №188, том II, стр. 2219;
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
„Караджейка” и прилежащата инфраструктура, разположена в землищата на селата Черни
рид с ЕКАТТЕ 80995 и Кобилино с ЕКАТТЕ 37410.
IV.Упълномощава „Булгнайс” ООД да предприеме действия по изготвянето на ПУППРЗ върху имотите по т. I.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№60
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 75, ал. 1 от Закона
за подземните богатства , чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 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
„Пътстройинженеринг” АД с ЕИК 108001767 с представител Гинка Маринова Маринова,
със седалище и адрес на управление: обл. Кърджали, общ. Момчилград, с. Груево, спирка
„Джебел”-ТСИ, за срок до изтичане на срока на концесионния договор, който е за 25
години, т.е. до 27.12.2021 г. върху следните общински имоти:
1. Поземлен имот №000207 – пасище, мера с площ 9.050 дка, м. „Колибар чешма” в
землище на гр. Ивайловград, съгласно скица № К02124/14.03.2016 г., актуван с АПОС
№1952/29.03.2016 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №259/14.04.2016 г., акт №117,
том I, стр. 8910;
2. Проектен поземлен имот №000508 – пасище, мера с площ 0.013 дка, м. „Колибар
чешма” в землище на гр. Ивайловград, съгласно скица-проект на имота, който е образуван
от ПИ №000218 актуван с АПОС №1953/29.03.2016 г., вписан в служба по вписвания с вх.
рег. №260/14.04.2016 г., акт №118, том I, стр. 8911;
3. Проектен поземлен имот №000484 – полски път на община Ивайловград с площ
0.196 дка, м. „-” в землище на гр. Ивайловград, съгласно скица-проект на имота, който е
образуван от ПИ №000302. Съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост - За
временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти
на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако
в специален закон е предвидено друго.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на оценка на
вещното право за имотите 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 строителни материали - мрамори в
концесионна площ „Колибар чешма” и прилежащата инфраструктура, разположена в
землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024.
IV.Упълномощава „Пътстройинженеринг” АД да предприеме действия по изготвянето на
ПУП-ПРЗ върху имотите по т. I.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№61

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на Янко Павлов Колев поземлен имот в землището на
с. Попско с ЕКАТТЕ 57769:
ПИ № 005021 – 2.217 дка – VIII кат., местност „КРУБАЛКА” в землище с. Попско
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00506/10.02.2016 година. Имотът е образуван от
ПИ № 005020;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с.Попско.
III. Ако за ПИ № 005020 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 005021 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на Янко Павлов Колев, чрез
Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№62

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Димитър Манолов Димитров
поземлен имот в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024:
ПИ № 000140 – 10.094 дка – ІX кат., местност „ХУМИШ” в землище гр.
Ивайловград с НТП – пасище,мера, съгласно скица-проект № Ф01260/12.01.2016 година.
Имотът е образуван от ПИ № 000081;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на гр. Ивайловград.
III. Ако за ПИ № 000081 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 000140 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Димитър Манолов
Димитров, чрез Общинска служба „Земеделие” – гр. Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№63
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Кольо Димитров Фандъков
поземлен имот в землището на с. Хухла с ЕКАТТЕ 77520:
ПИ №072010 – 4.000 дка – ІX кат., местност „ГОЛЕМИТЕ ЧАИРИ” в землище с.
Хухла с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00280/13.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 072008;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с.Хухла.
III. Ако за ПИ № 072008 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 072010 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Кольо Димитров
Фандъков, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№64

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Таньо Колев Шикеров поземлен
имот в землището на с. Драбишна с ЕКАТТЕ 23056:
ПИ № 038053 – 3.000 дка – V кат., местност „АКАЛАНСКАТА ПЪТЕКА” в
землище с. Драбишна НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00436/23.02.2016 година.
Имотът е образуван от ПИ № 038018;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Драбишна.
III. Ако за ПИ № 038018 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 038053 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Таньо Колев
Шикеров, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –12
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№65
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Никола Паскалев Дюлгеров
поземлен имот в землището на с. Драбишна с ЕКАТТЕ 23056:
ПИ № 021044 – 2.413 дка – VІ кат., местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ” в землище с.
Драбишна с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00424/12.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 021014;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Драбишна.
III. Ако за ПИ № 021014 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 021044 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Никола Паскалев
Дюлгеров, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№66
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Георги Иванов Зангочев поземлен
имот в землището на с. Свирачи с ЕКАТТЕ 65704:
ПИ № 000072 – 3.139 дка – ІX кат., местност „БЯЛОПОЛЯНСКИ ПЪТ” в землище с.
Свирачи с НТП – лозе, съгласно скица-проект № Ф00443/12.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 000013;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с.Свирачи.
III. Ако за ПИ № 000013 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 000072 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Георги Иванов
Зангочев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№67
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Атанас Димов Катранджиев
поземлен имот в землището на с. Свирачи с ЕКАТТЕ 65704:
ПИ № 630002 – 2.709 дка – VI кат., местност „АРМИРА” в землище с. Свирачи с
НТП – пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00444/12.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 630001;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с.Свирачи.
III. Ако за ПИ № 630001 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 630002 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Атанас Димов
Катранджиев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№68
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Кольо Димитров Фандъков
поземлен имот в землището на с. Покрован с ЕКАТТЕ 57145:
ПИ № 000057 – 4.015 дка – ІX кат., местност „----------------” в землище с. Покрован с
НТП – пасище.мера, съгласно скица-проект № Ф00162/13.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 072008;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с.Хухла.
III. Ако за ПИ № 072008 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 072010 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Кольо Димитров
Фандъков, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№69
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Елена, Злата, Христо, Георги,
Димитър, Мария, Султана и Деспина Атанасови Чобанови поземлени имоти в землището на
с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748:
ПИ № 145023 – 2.000 дка – ІX кат., местност „-------” в землище с. Плевун с НТП –
пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00272/19.01.2016 година. Имотът е образуван от
ПИ № 145001 ;
ПИ № 145027 – 1.600 дка – ІX кат., местност „-------” в землище с. Плевун с НТП – пасище,
мера, съгласно скица-проект № Ф00271/19.01.2016 година. Имотът е образуван от ПИ №
145012 ;
ІІ. Горепосочените имоти да отпаднат от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Плевун.
III. Ако за ПИ № 145001 и ПИ № 145012 има сключен договор за наем на земеделска
земя с община Ивайловград, собственика на ПИ № 145023 и ПИ № 145027 може да влезе
във владение на имотите си след края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от
01.10.2016 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Елена, Злата,
Христо, Георги, Димитър, Мария, Султана и Деспина Атанасови Чобанови, чрез Общинска
служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е

№70
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Коста Димитров Сърачираков поземлен
имот в землището на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748:
ПИ № 035155 – 1.920 дка – ІX кат., местност „ЛОЗЯТА” в землище с. Плевун с НТП
– нива, съгласно скица-проект № Ф00270/12.01.2016 година. Имотът е образуван от ПИ №
035129;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с.Плевун.
III. Ако за ПИ № 035129 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 035155 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Коста Димитров
Сърачираков, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е

№71
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Атанас, Тодор, Яню и Христо Иванови
Маринчеви поземлени имоти в землището на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748:
ПИ № 028038 – 2.383 дка – ІX кат., местност „ХАРМАНИТЕ” в землище с. Плевун с
НТП – храсти, съгласно скица-проект № Ф00268/11.01.2016 година.
ПИ № 034078 – 7.600 дка – ІX кат., местност „МОСЕЛИМСКИ ПЪТ” в землище с. Плевун
с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00269/11.01.2016 година. Имотът е образуван от
ПИ № 034037 ;
ІІ. Горепосочените имоти да отпаднат от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Плевун.
III. Ако за ПИ № 028038 и ПИ № 034037 има сключен договор за наем на земеделска
земя с община Ивайловград, собственика на ПИ № 028038 и ПИ № 034078 може да влезе
във владение на имотите си след края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от
01.10.2016 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Атанас, Тодор,
Яню и Христо Иванови Маринчеви, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е

№72
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Димитър Вангелов Атанасов поземлени
имоти в землището на с. Кобилино с ЕКАТТЕ 37410 :
ПИ № 000389 – 4.400 дка – ІX кат., местност „В ДОЛЧИНАТА” в землище с.
Кобилино с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00223/13.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 000376;
ПИ № 015063 – 2.200 дка – ІX кат., местност „НАД СЕЛОТО” в землище с.
Кобилино с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00224/13.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 015044;
ПИ № 000401 – 2.400 дка – ІX кат., местност „ЛОЗЯТА” в землище с. Кобилино с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00225/13.01.2016 година. Имотът е образуван от
ПИ № 000356;
ПИ № 000234 – 1.800 дка – ІX кат., местност „В ДОЛЧИНАТА” в землище с.
Кобилино с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00226/13.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 000160;
ІІ. Горепосочените имоти да отпаднат от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с.Хухла.
III. Ако за ПИ № 000376, ПИ № 015044, ПИ № 000356 и ПИ № 000160 има сключен
договор за наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ № 000389,
ПИ № 015063, ПИ № 000401 и ПИ № 000234 може да влезе във владение на имотите си
след края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Димитър Вангелов
Атанасов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№73

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Елена Димова Бояджиева
поземлен имот в землището на с. Железино с ЕКАТТЕ 29101:
ПИ №000079 – 7.300 дка – VІІ кат., местност „ЧЕНГЕНЕ МАХАЛА” в землище с.
Железино с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00196/19.01.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ № 340003 и ПИ № 000077;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Железино.
III. Ако за ПИ № 340003 и ПИ № 000077 има сключен договор за наем на земеделска
земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №000079 може да влезе във владение на
имота си след края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат
спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Елена Димова
Бояджиева, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е

№74
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Стойо Ангелов Скоколиев поземлени
имоти в землището на с. Железино с ЕКАТТЕ 29101:
ПИ №205002 – 2.000 дка – VІІ кат., местност „АЙВАДЖИКА” в землище с.
Железино с НТП – пасище.мера, съгласно скица-проект № Ф00201/21.01.2016 година.
Имотът е образуван от ПИ № 205001;
ПИ №000126 – 5.000 дка – VІІI кат., местност „-----” в землище с. Железино с НТП –
пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00200/21.01.2016 година. Имотът е образуван от
ПИ № 000120;
ПИ №144001 – 6.185 дка – VІІI кат., местност „САЗЛЪКА” в землище с. Железино с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00202/21.01.2016 година.
ПИ №000427 – 2.602 дка – VІІI кат., местност „СИНЯ ЯЗМА” в землище с. Железино с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00203/21.01.2016 година.
ІІ. Горепосочените имоти да отпаднат от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Железино.
III. Ако за ПИ № 205001, ПИ № 000120, ПИ № 144001 и ПИ № 000427 има сключен
договор за наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ № 205002,
ПИ № 000126, ПИ № 144001 и ПИ № 000427 може да влезе във владение на имотите си
след края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Стойо Ангелов
Скоколиев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е

№75
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Димо Стоянов Алталъков
поземлени имоти в землището на с. Соколенци с ЕКАТТЕ 67862:
ПИ №000175 – 5.100 дка – IX кат., местност „--” в землище с. Соколенци с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00046/19.01.2016 година. Имотът е образуван от ПИ
№000164;
ПИ №000355 – 4.078 дка – VІІ кат., местност „--” в землище с. Соколенци с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00048/19.01.2016 година. Имотът е образуван
от ПИ №000340;
ПИ №000360 – 11.000 дка – VІІ кат., местност „--” в землище с. Соколенци с НТП – нива,
съгласно скица-проект № Ф00047/19.01.2016 година. Имотът е образуван от ПИ №000352;
ІІ. Горепосочените имоти да отпаднат от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Соколенци.
III. Ако за ПИ №000164, ПИ №000340 и ПИ № 000352 има сключен договор за наем
на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №000175, ПИ №000355, ПИ
№ 000360 може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2015/2016 г.,
т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Димо Стоянов
Алталъков, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№76
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23, във връзка с чл.27, ал.3 и ал.
5 от ЗМСМА, чл 7, ал.1 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на
Фонд „Общинска солидарност”
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Определя участието на общината във фонда със следнита годишна вноска за 2016
година в размер на 300 лева.
2. Определя Диана Димитрова Овчарова за представител на община Ивайловград в Общото
събрание на Фонда.
3. Възлага на Кмета на община Ивайловград да:
3. 1. Внесе определената в т. 1 вноска във Фонда в сроковете, съгласно Правилника
за устройството и дейността му.
3. 2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при
възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността
му.
3. 3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно
финансово подпомагане по чл. 4. 2.
3. 4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в
определените в Правилника срокове.
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27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№77
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград утвърждава командировъчните разходи на Диана
Димитрова Овчарова – Кмет на Община Ивайловград за периода месец декември 2015 г. до
месец март 2016 година, в размер на 190,65 лв. / сто и деветдесет лева и 65 ст./.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -4
27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№78

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.04.2016
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград утвърждава командировъчните разходи на Дарина
Михайлова Кисьова - Зафирова – Председател на Общински съвет Ивайловград за периода
месец декември 2015 г. до месец март 2016 година, в размер на 160.65 лв. /сто шестдесет лв.
и 65 ст./.
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ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” – 0
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27.04.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

