ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№29
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.24 от Закона за
регионалното развитие и чл. 91 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград, одобрява Годишен доклад за наблюдението и
изпълнението на Общински план за развитие (ОПР) и Интегриран план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на Община Ивайловград за периода 2014-2020 г. , за
2016 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№30
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал. 5
от ЗНЧ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград, приема годишния доклад за осъществените
читалищни дейности през 2016 година - културно-просветна, библиотечноинформационна, образователно-социална и художествено-творческа дейност.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№31
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград, приема Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на
община Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№32
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 346, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград, приема Наредба
общинските детски градини.

за водене на регистър на

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№33
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21. ал.2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Отменя Правилник за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на лица,
двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община
Ивайловград, приета с Решение № 54 от 11.06.2015 год. на ОбС Ивайловград.

II. Приема Правилник за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на лица,
двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община
Ивайловград.

III. Възлага на кмета на община Ивайловград осъществяването на всички
процедури, свързани с правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№34
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
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. 36б, 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 2018 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 2018 г., по електронен път, 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” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№35
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
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
2017 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№36
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
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. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017 г. на Община Ивайловград, приета с Решение №4/30.01.2017 г. на
Общински съвет – Ивайловград в частта на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които
общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, със следния
имот: Едноетажна масивна сграда „Бивша административна сграда” с площ 168.35 кв.м,
находяща се в УПИ Х-125 от кв.9 по ПУП на с. Драбишна, актуван с АЧОС №
219/28.12.1998 г.
ІІ. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот Едноетажна
масивна сграда „Бивша административна сграда” с площ 168.35 кв.м, находяща се в УПИ
Х-125 от кв.9 по ПУП на с. Драбишна, одобрен със Заповед №1926/28.09.1966 г., актуван
с АЧОС № 219/28.12.1998 г.
ІІІ. 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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№37
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗОС, чл. 75,
ал. 1 от Закона за подземните богатства
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право на
ползване на „Моллов-07” ООД с ЕИК 126745034 с управители Любомир Моллов и
Красимир Моллов, със седалище и адрес на управление: обл. Хасково, общ. Ивайловград,
гр. Ивайловград, ул. „Осми март” №2, вх. Б, ет. 1, ап. 17, за срок до изтичане на срока за
проучване, който е за 12 месеца, т.е. от 12.10.2016 г. до 11.10.2017 г. включително върху
следните опитни полета:
1. Опитно поле №1 с обща площ 0,784 дка, попадащо в поземлен имот №000293
актуван с АЧОС №1599/24.10.2013 г. и поземлен имот №000559 актуван с АЧОС
№2383/16.03.2017 г.
2. Опитно поле №2 с обща площ 2,159 дка, изцяло попадащо в поземлен имот
№000149 – дере, овраг, яма публична общинска собственост, съгласно скица
№К00749/11.04.2017 година. Съгласно разпоредбите на ЗОС за имоти с начин на трайно
ползване дере, овраг, яма не се съставят актове за общинска собственост.
3. Опитно поле №3 с обща площ 1,137 дка, попадащо изцяло в поземлен имот
№000125 актуван с АПОС №2382/16.03.2017 г.
4. Опитно поле №4 с обща площ 0,964 дка, попадащо изцяло в поземлен имот
№000125 актуван с АПОС №2382/16.03.2017 г.;
II. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия по
изготвянето на пазарни оценки на вещните права за опитните полета, попадащи в имотите
по т. I и внасянето им в ОбС Ивайловград за одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№38
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
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 Сграда-паметник на културата-2 „Мутафчиевата къща”, актувана с
АПОС № 471/09.01.2002 г., представляваща едно помещение /офис V/, с площ 11.00 кв.м.,
находящо се на втори етаж за срок до 30.05.2018 г..
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” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№39
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
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 Христов Капаклиев
поземлен имот в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024:
ПИ № 000652 – 4.914 дка – VI кат., местност „ЧАЛА” в землище гр. Ивайловград
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф01438/13.02.2017 година.
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.
Имотът е образуван от имот № 000648.
III. Ако за ПИ № 000648 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 000652 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от 01.10.2017 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№40
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание 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 Стратиев Гайдаджиев
поземлен имот в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024:
ПИ № 025061 – 2.340 дка – VI кат., местност „АРМИРА” в землище гр.
Ивайловград НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф01427/22.12.2016 година.
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 № 025061 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 025061 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от 01.10.2017 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№41
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от ПРЗ на
ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Тодор Колев Камбуров
поземлени имоти в землището на с. Свирачи с ЕКАТТЕ 65704:
ПИ №065004 – 1.969 дка – VІ кат., местност „Бадемлъка” в землище с. Свирачи с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00530/07.02.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №065001;
ПИ №065008 – 3.170 дка – VІ кат., местност „Бадемлъка” в землище с. Свирачи с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00531/07.02.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №065001;
ПИ №065009 – 3.357 дка – VІ кат., местност „Кукудово кладенче” в землище с.
Свирачи с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00532/07.02.2017 година.
Имотът е образуван от ПИ №065001;
ПИ №065010 – 1.007 дка – VІ кат., местност „Лозята” в землище с. Свирачи с НТП
– изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00533/07.02.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №065001;
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. Свирачи.
III. Ако за ПИ №065001 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ №065004, ПИ №065008, ПИ №065009 и ПИ №065010
може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2016/2017 г., т. е.
считано от 01.10.2017 г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№42
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от ПРЗ на
ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят Христо Власакиев Адвокатов поземлени имоти в
землището на с. Кобилино с ЕКАТТЕ 37410:
ПИ №000290 – 4.798 дка – VІІ кат., местност „Глушения борум” в землище с.
Кобилино с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00274/21.12.2016 година.
Имотът е образуван от ПИ №000187;
ПИ №000291 – 4.501 дка – VІІ кат., местност „Широкия гьол” в землище с.
Кобилино с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00275/21.12.2016 година.
Имотът е образуван от ПИ №000187;
ПИ №000467 – 3.739 дка – VІІ кат., местност „Съището” в землище с. Кобилино с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00276/21.12.2016 година. Имотът е
образуван от ПИ №000187;
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. Кобилино.
III. Ако за ПИ №000187 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ №000290, ПИ №000291 и ПИ №000467 може да влезе
във владение на имотите си след края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от
01.10.2017 г.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№43
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
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 Христо Георгиев Чакъров
поземлени имоти в землището на с. Железино с ЕКАТТЕ 29101:
ПИ № 148010 – 3.599 дка. – VII кат., местност „Табаковата градина” в землище с.
Железино НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00213/27.02.2017 година.
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. Имотът е
образуван от имот № 148006.
III. Ако за ПИ № 148006 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 148010 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от 01.10.2017 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
ПИ № 000274 – 7.363 дка. – VII кат., местност „Петрова ливада” в землище с.
Железино НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00214/27.02.2017 година.
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. Имотът е
образуван от имот № 000272.
III. Ако за ПИ № 000272 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 000274 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от 01.10.2017 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
ПИ № 000294 – 1.100 дка. – VII кат., местност „Петрова ливада” в землище с.
Железино НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00215/27.02.2017 година.
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. Имотът е
образуван от имот № 000272.

III. Ако за ПИ № 000272 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ № 000294 може да влезе във владение на имота си след
края на стопанската 2016/2017 г., т. е. считано от 01.10.2017 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№44
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград, отпуска от общинския бюджет на община
Ивайловград, финансова помощ за подпомагане на абитуриенти от СУ „Христо Ботев” Ивайловград в размер на 100 лв., за всяко лице от приложения списък.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№45
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Веселина
Георгиева Кинева от с. Камилски дол в размер на 500 /петстотин/ лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да осигури необходимите средства от
общинския бюджет.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№46
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Миткова
Семерджиева от с. Драбишна в размер на 444,31 /четиристотин четирдесет и четири лева и
31 ст./ лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да осигури необходимите средства от
общинския бюджет.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№47
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2017
година, Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за покриване разходите за погребения на Калмие Осман Хасан от
с. Белополци на стойност 169.20 лева /сто шестдесет и девет лева и 20 ст./ и Стоян
Георгиев Илиев от с. Железино на стойност 136.08 лева /сто тридесет и шест лева и 8 ст./.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме по-нататъшни
действия, относно покриване разходите за погребенията.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
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04.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

