ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№155
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.10,
ал.2 от Закона за нормативните актове
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград, приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Ивайловград, приета с Решение № 5 от 11.02.2014 г. на Общински съвет –
Ивайловград, както следва:
§ 1. Чл.13, ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.13 (6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя
максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година
извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и да се
предвидят допълнителни ограничения за поемането на дълг от общините;
§ 2. В чл.20, ал.2 изразът “ако това е предвидено със закон“ се отменя;
§ 3. Чл.29, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.29 (4) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди
обсъждането му, спазвайки срока по чл.33;
§4. Чл.31 се отменя.
§ 5. В чл.34, ал. 3 се изменят т.1 и т.2 по следния начин:
В т. 1 цифрата "5" се заменя с числото "15".
В т. 2 числото "30" се заменя с числото "50";
§ 6. Чл.38, ал. 1 и ал. 2 се изменят и придобиват следното съдържание:
Чл. 38.(1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет
от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с
действащите закони, а извършването на разходите е в размер не по-голям от размера им за
същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и
дарения, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския
съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на
фискалните правила на Закона за публичните финанси.
(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от
Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския
съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не
по-големи от утвърдените със Закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни
взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не
по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година и не повече от
постъпилите приходи, помощи и дарения;
§ 7. В чл.38 се добавя нова ал.3 със следното съдържание:
Чл.38 (3) В случай, че общината е в процедура по финансово оздравяване, кметът на община
изпраща проекта на бюджет за съгласуване от министъра на финансите. Становището на
министъра на финансите по проекта на бюджет на общината се обсъжда от общинския съвет
при разглеждане на бюджета на общината;
§ 8. В чл.41, ал.5 думите “показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за
публичните финанси“се заменят с „показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за
публичните финанси“;

§ 9. Чл.49, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.49 (1) Кметът на Община Ивайловград изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от
Общински съвет – Ивайловград, в срок до 31 август по реда на чл.140 от Закона за
публичните финанси.
§ 10. В чл. 52 думите "31 декември" се заменят с "30 септември".
§ 11. Създава се нов чл.60, със следното съдържание:
Чл. 60. (1) До края на месец февруари, заместник-кмета на общината, въз основа данни от
дирекция Финансово-счетоводни дейности и управление на собствеността представя на
кмета доклад с проект за извършена оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от
Закона за публичните финанси към края на предходната година.
(2) Когато данните сочат финансови затруднения на общината, се прилага процедурата по
Глава осма "а", Раздел ІІ от ЗПФ.“
§ 12. В Приложение № 1 към чл. 41, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ивайловград се правят
следните изменения:
1. Наименованието „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение,
оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси
/свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/„ става: „Правила за условията
и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94,
ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси /свързани с поетите ангажименти и
възникналите задължения/“
2. т. 8 се изменя и придобива следното съдържание:
„За спазване на изискванията на чл. 94, ал. 3, т.1 и т.2 от Закона за публичните финанси,
наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години и наличните към края на
годината задължения за разходи да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без
осигурено финансиране“.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№156
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград отменя Наредба за концесиите, приета с Решение №4,
взето с Протокол № 1 от 22.01.2003 г. на Общински съвет Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0
28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№157
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет за финансиране
на капиталовите разходи през 2016 година /IV - то тримесечие/.
ІІ. Разходите за извършването на промените, са осигурени от собствените приходи
на Община Ивайловград за 2016 година, с компенсиращи промени на целевата субсидия за
капиталови разходи и заемни средства.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№158
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Наредба №1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка
19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 - 2020 г., и Споразумение за изпълнение на стратегия за
водено от общностите местно развитие № РД50-149/21.10.2016 г., сключено между „Местна
инициативна група – Любимец – Ивайловград“ и Управляващия орган на Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 година
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №
136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представлявана от Изпълнителния директор Румен Порожанов, в размер на 244 478.75 лева
(двеста четиридесет и четири хиляди, четиристотин седемдесет и осем лева и седемдесет и
пет ст.) за обезпечаване 50 % от стойността на авансово плащане за извършване на текущи
разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на
„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“, за срока на изпълнение на
стратегията - удължен с 6 месеца, а именно: 31.12.2023 година.
ІІ. Разходите, които Община Ивайловград гарантира за извършване на текущи разходи
и популяризиране изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие на
„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“, да бъдат съобразени с прилагането
на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№159
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема стратегия за развитие на младежта в Община
Ивайловград – Република България и Община Ипсала – Република Турция.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№160
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от
Закона за народните читалища
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Програма за развитие на читалищната дейност
на Народно читалище „Пробуда 1914” Ивайловград и неговите клонове за 2017 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
28.11.2016 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№161
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Културния календар на община Ивайловград за
2017 година с традиционни културни инициативи.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№162
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград в
разработването, кандидатстването и изпълнението на проект по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”, процедура за безвъзмездна финансова помощ:
„Развитие на социалното предприемачество” BG05M9OP001 - 2.006;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да осъществи всички необходими
дейности, свързани с разработването, кандидатстването, изпълнението и отчитането на
проекта.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№163
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 3, чл. 49, ал.
1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Определя продажбата на дървесина от санитарни и принудителни сечи в иглолистни
култури, да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен на търг с явно
наддаване от кмета на община Ивайловград, съгласно одобрено план извлечение за 2016 г.
II. Делегира правото на Кмета на общината да определя лица за издаване на
електронни превозни билети за транспортиране на дървесина от временен склад.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№164
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание 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:
I. Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за
застрояване/ за изграждане на кариера за добив на гнайс в ПИ /поземлен имот/ с №000070,
проектен ПИ /поземлен имот/ с №000104 в землището на с. Черни рид, ЕКАТТЕ 80995 и
проектен ПИ /поземлен имот/ с №000128, проектен ПИ /поземлен имот/ с №000306 в
землището на с. Кобилино, ЕКАТТЕ 37410, общ. Ивайловград.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№165
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл. 124б,
ал. 1 и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава изработване на изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план
за регулация и застрояване/ на част от кв. 22 по ПУП на гр. Ивайловград ЕКАТТЕ 32024,
общ. Ивайловград, като УПИ ІІ-1106, УПИ ІІІ-1106, УПИ ІV-1132, УПИ V-1134, УПИ VІ1136, УПИ VІІ-1136 и УПИ VІІІ-1135, отредени за жилищно строителство се преотреждат за
нов УПИ – за озеленяване и спорт.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№166
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
чл. 45, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - Поземлен имот
№001181 – лозе с площ 1.206 дка, ІХ категория, местност „Хауза” в землището на с. Свирачи
е актуван с АЧОС №2266/24.10.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Ивайловград с
Вх. рег. №924/24.10.2016 г., акт №164, том 3, имотна партида 9772.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето в Общински съвет за одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№167
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
чл. 45, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - Поземлен имот
№042006 – изоставена нива с площ 3.000 дка, ІХ категория, местност „Бадемлъка” в
землището на с. Свирачи, актуван с №2265/24.10.2016 г., вписан в СВ гр. Ивайловград с Вх.
рег. №935/25.10.2016 г., акт №174, том 3, имотна партида 9798.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето в Общински съвет за одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№168
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
чл. 45, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - Поземлен имот №
000041 в землището на с. Ламбух с площ 2.076 дка, в местността „Коил кашла”, с начин на
трайно ползване нива – VІІІ категория, актуван с АЧОС № 2211 /20.09.2016 г., вписан в СВ
гр. Ивайловград с Вх. рег. №872/21.09.2016 г., акт №137, том 3, имотна партида 9700.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето в Общински съвет за одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№169
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
чл. 45, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - Поземлен имот
№013024 –нива с площ 4.000 дка, ІХ категория, местност „Гюнята” в землището на с.
Карловско е актуван с АЧОС №2267/24.10.2016 г., вписан в СВ гр. Ивайловград с Вх. рег.
№925/24.10.2016 г., акт №165, том 3, имотна партида 9774.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето в Общински съвет за одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -2

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№170
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
чл. 45, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І.Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот УПИ ІХ-46 от кв. 10
по ПУП на с. Пъстроок, одобрен със Заповед № 538/31.07.1984 г., с площ 900 кв.м., актуван
с АЧОС №864/15.06.2006 г.
ІІ.Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето и в Общински съвет за одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№171
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС,
чл. 7, ал. 1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 72 от ЗН
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за делба на ПИ /поземлен имот/ - № 000521 – изоставени тр.
насаждения, ІХ категория, местност „Баирките” в землището на с. Кобилино с площ 209.862
дка, актуван с АЧОС № 2006/03.06.2016 г., като от имота се образуват:
ПИ №000558 – изоставени тр. насаждения, ІХ категория, местност „Баирките” в
землището на с. Кобилино, с площ 3.000 дка, съгласно скица-проект за делба №
Ф00239/27.05.2016 г.
ПИ №000559 – изоставени тр. насаждения, ІХ категория, местност „Баирките” в
землището на с. Кобилино, с площ 206.862 дка, съгласно скица-проект за делба №
Ф00247/25.10.2016 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по осъществяване
делбата на имота на съставните му части и отразяването на промените върху картата за
възстановената собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№172
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС,
чл. 7, ал. 1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 72 от ЗН
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за делба на ПИ /поземлен имот/ - № 000090 – нива, V категория,
местност „Турските гробища” в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024 с площ
28.034 дка, актуван с АЧОС №2186/07.09.2016 г., като от имота се образуват:
ПИ №000195 – нива с площ 3.032 дка, V категория, местност „Турските гробища” в
землището на гр. Ивайловград, съгласно скица-проект за делба № Ф01367/25.10.2016 г.
ПИ №000214 – нива с площ 25.001 дка, V категория, местност „Турските гробища” в
землището на гр. Ивайловград, съгласно скица-проект за делба № Ф01368/25.10.2016 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по осъществяване
делбата на имота на съставните му части и отразяването на промените върху картата за
възстановената собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№173
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на общински имот - поземлен имот №000142 по КВС на
землището на с. Бял градец, ЕКАТТЕ 07733, с начин на трайно ползване – трайни
насаждения с площ 2637 кв. м., находяща се в местността „Алана”, VІІІ категория при
неполивни условия, съгласно скица № К000017/21.01.2016 г., актуван с
АЧОС
№1950/29.03.2016 година, възлизаща на 1100.00 лв. /хиляда и сто лева/, без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 1100.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба
на посочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№174
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на общински имот - поземлен имот №022214 по КВС на
землището на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, с начин на трайно ползване – лозе с площ
1162 кв. м., находяща се в местността „Старите лозя”, V категория при неполивни условия,
съгласно скица № К02036/14.12.2015 г., актуван с АЧОС №1923/10.03.2016 година,
възлизаща на 1000.00 лв. /хиляда лева/, без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 1000.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба
на посочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№175
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Георги Костадинов Пайталов
поземлени имоти в землището на с. Одринци с ЕКАТТЕ 53429:
ПИ №000241 – 5.736 дка – ІХ кат., местност „КОДЖА КАЯ” в землище с. Одринци с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00094/04.11.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ №000240;
ПИ №000242 – 5.736 дка – ІХ кат., местност „КОДЖА КАЯ” в землище с. Одринци с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00095/04.11.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ №000240;
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. Одринци.
III. Ако за ПИ №000240 има сключени договори за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ №000241 и ПИ №000242 може да влезе във владение на
имотите си след края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от 01.10.2017 г.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Георги Костадинов
Пайталов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№176
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Иван Димитров Сърчираков
поземлени имоти в землището на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748:
ПИ №035156 – 1.906 дка – ІХ кат., местност „Лозята” в землище с. Плевун с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00277/11.10.2016 година. Имотът е образуван от ПИ
№035129;
ПИ №000007 – 2.000 дка – ІХ кат., местност „Под селото” в землище с. Плевун с НТП
– пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00286/04.11.2016 година. Имотът е образуван от
ПИ №000001;
ПИ №029072 – 1.300 дка – ІХ кат., местност „До селото” в землище с. Плевун с НТП
–нива, съгласно скица-проект № Ф00287/04.11.2016 година. Имотът е образуван от ПИ
№029019.
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 №035129, ПИ №000001 и ПИ №029019 има сключени договори за наем
на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №035156, ПИ №000007 и ПИ
№029072 може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2016/2017 г., т.
е. считано от 01.10.2017 г.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Иван Димитров
Сърчираков, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№177
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Спас Георгиев Никовски поземлен
имот в землището на с. Белополяне с ЕКАТТЕ 03695:
ПИ №000934 – 9.514 дка – Х кат., местност „КОДЖАКАЯ” в землище с. Белополяне
с НТП –изоставени трайни насаждения, съгласно скица-проект № Ф00468/04.11.2016 година.
Имотът е образуван от ПИ №000921;
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. Белополяне.
III. Ако за ПИ №000921 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ №000934 може да влезе във владение на имота си след края
на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от 01.10.2017 г.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Спас Георгиев
Никовски, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№178
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Тодора Атанасова Пейкова
поземлени имоти в землището на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748:
ПИ №000372 – 4.030 дка – ІХ кат., местност „Голямата чешма” в землище с. Плевун с
НТП –пасище с храсти, съгласно скица-проект № Ф00285/04.11.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ №000369;
ПИ №028087 – 1.200 дка – ІХ кат., местност „Зад селото” в землище с. Плевун с НТП
– нива, съгласно скица-проект № Ф00282/04.11.2016 година.
ПИ №035157 – 2.300 дка – ІХ кат., местност „Лозята” в землище с. Плевун с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00280/28.10.2016 година. Имотът е образуван от ПИ
№035129.
ПИ №035159 – 1.100 дка – ІХ кат., местност „Под лозята” в землище с. Плевун с НТП
–нива, съгласно скица-проект № Ф00281/28.10.2016 година. Имотът е образуван от ПИ
№035129.
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 №035129 и ПИ №000369 има сключени договори за наем на земеделска
земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №035159, ПИ №035157, ПИ №000372 и ПИ
№028087 може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2016/2017 г., т.
е. считано от 01.10.2017 г.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Тодора Атанасова
Пейкова, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№179
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Христо Атанасов Пандъров
поземлени имоти в землището с. Гугутка с ЕКАТТЕ 07733:
ПИ №000102 – 1.425 дка – VІІІ кат., местност „ИГУПСКИ ДОЛ” в землище с. Гугутка
с НТП –трайни насаждения, съгласно скица-проект № Ф00025/04.11.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ №000093;
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. Гугутка.
III. Ако за ПИ №000093 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ №000102 може да влезе във владение на имотите си след
края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от 01.10.2017 г.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Христо Атанасов
Пандъров, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№180
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на Осман Юмеров Тахиров поземлени имоти в
землището на с. Кондово с ЕКАТТЕ 38248:
ПИ №016034 – 3.955 дка – V кат., местност „Голямата ливада” в землище с. Кондово
с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00114/20.10.2016 година. Имотът е образуван от
ПИ №016030;
ПИ №025004 – 10.800 дка – VІІІ кат., местност „Под бозалъка” в землище с. Кондово
с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00121/04.11.2016 година. Имотът е образуван от
ПИ №025001;
ПИ №022020 – 8.359 дка – Х кат., местност „Старите лозя” в землище с. Кондово с
НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00122/04.11.2016 година.
ПИ №022021 – 2.707 дка – Х кат., местност „Лозята” в землище с. Кондово с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00123/04.11.2016 година.
ПИ №008002 – 0.494 дка – VІІІ кат., местност „Зеленчукова градина” в землище с.
Кондово с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00124/04.11.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ №008001;
ПИ №024006 – 1.692 дка – V кат., местност „Над бозалъка” в землище с. Кондово с
НТП –лозе-терасирано, съгласно скица-проект № Ф00126/04.11.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ №024005;
ПИ №024007 – 0.984 дка – V кат., местност „Старите лозя” в землище с. Кондово с
НТП – лозе-терасирано, съгласно скица-проект № Ф00125/04.11.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ №0024005;
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. Кондово.
III. Ако за ПИ №016030, Пи №008001, Пи №024005 и ПИ №25001 има сключени
договори за наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №016034,
ПИ №025004, ПИ №022020, ПИ №022021, ПИ №008001, ПИ №024006 и ПИ №024007 може
да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от
01.10.2017 г.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на Осман Юмеров Тахиров, чрез
Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№181
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.11.2016 година,
Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие социалната услуга „Изхранване на потребителите” на Дом за стари
хора Ивайловград, да се извършва от Домашен социален патронаж Ивайловград, със срок до
31.12.2017 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград, да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на решението и упълномощи Управителя на Домашен социален
патронаж Ивайловград, да сключи договор със срок до 31.12.2017 г. за извършване на
услугата, както и да издава необходимите за услугата документи

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

28.11.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

