ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№140
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
година, Протокол №12.
Общинският съвет на основание 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 променя Поименния списък за капиталови разходи,
съгласно Приложение ПИ-1 /Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2014
г. – Актуален план-Всички раздели/, ведно с Приложение ПИ-1Б.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№141
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
година, Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 124
от ЗПФ

Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема актуализацията по бюджета на Община
Ивайловград за 2014 г., съгласно Приложение №1, което е неразделна част от
решението.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№142
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
година, Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с Раздел VІІ, т. 3 от Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012 - 2020) и в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите
в Хасковска област (2012- 2020)
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград актуализира План за действие за интегриране на
ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Ивайловград за
периода 2015-2017 г.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№143
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
година, Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 75, ал. 1 от ЗПБ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І.1. Одобрява оценката на годишното обезщетение на правото на ползване
върху поземлен имот №000226 в землището на с. Кобилино с ЕКАТТЕ 37410,
собственост на Община Ивайловград, с площ 9.237 дка, актуван с АОС
№1455/11.12.2012 г., в който е предоставена концесия за добив на гнайс в полза на
„Пътстройинженеринг” АД, възлизаща на 1790.00 лв./хиляда седемстотин и деветдесет
лева/, без ДДС.
I.2. Определя годишното обезщетение за право на ползване, платимо от
концесионера „Пътстройинженеринг” АД на Община Ивайловград да се заплаща за
всяка календарна година авансово до 31.01 на календарната година.
I.3. Размерът на обезщетението следва да бъде актуализиран при промяна на
данъчната оценка на имота или при промяна на инфлационния индекс с повече от 3 %.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за
учредяване на ограничено вещно право на възмездно ползване върху общински
поземлен имот №000226 в землището на с. Кобилино с ЕКАТТЕ 37410, за срока на
концесионния договор.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№144
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
година, Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС и чл. 45, ал. 4 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на поземлен имот №059060 – нива с
площ 3000 кв. м., V категория при неполивни условия, м. „Армира” в землището на с.
Драбишна с ЕКАТТЕ 23056. Имотът е актуван с АЧОС №1744/24.11.2014 г., вписан с
двойно вх. рег. №663 и вх. рег. №667/03.12.2014 г., акт №193, том II, партида 6721.
ІI. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изготвянето на оценка на имота по т. I и внасянето й в Общинския съвет за одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№145
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
година, Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС и чл. 45, ал. 4 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на: Едноетажна масивна сграда
„Овчарник” със застроена площ 1114 кв. м. и едноетажна масивна „Сграда битова” със
застроена площ 130 кв. м., попадащи в ПИ (поземлен имот) №143001 землище с.
Плевун. Сградите са актувани с АЧОС (акт за частна общинска собственост)
№1155/19.11.2010 г., вписан в служба по вписвания с Вх. рег. №248/23.11.2010 г., акт
№176, том I, партида 1381, 1382.
ІI. Разрешава продажбата чрез публичен търг на едноетажна масивна сграда
„Овчарник” със застроена площ 503 кв. м., попадаща в ПИ №145005 землище с. Плевун.
Сградата е актувана с АЧОС № №1156/19.11.2010 г., вписан в служба по вписвания с
Вх. рег. №247/23.11.2010 г., акт №175, том I, партида 1380.
ІIІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изготвянето на оценки на имотите по т. I и т. II и внасянето им в Общински съвет за
одобрение.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№146
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
година, Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от
ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд и
Протокол №3/13.12.2014 г.на Комисията за жилищно картотекиране
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград утвърждава следните промени в разпределението
на общински жилища в групите по предназначение:
1. Общински апартамент № 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Христо
Ботев”, № 6, ет. 1, гр. Ивайловград да отпадне от група ІІІ. „Резервни жилища”
и да бъде включен в група ІІ. „Оборотни /ведомствени/ жилища”.
2. Общински апартамент № 5, находящ се в жилищна сграда на ул. „Васил
Левски”, № 4А, ет. 3, гр. Ивайловград да отпадне от група І. „Жилища за
отдаване под наем” и да бъде включен в група ІІІ. „Резервни жилища”.
3. Общински апартамент № 7, находящ се в жилищна сграда на ул. „Васил
Левски”, № 4А, ет. 3, гр. Ивайловград да отпадне от група ІІ. „Оборотни
/ведомствени/ жилища” и да бъде включен в група І.” Жилища за отдаване под
наем”.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№147
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
година, Протокол №12.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2
от ЗОС и чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Ивайловград и във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 2, ал. 1 и чл. 25, ал. 1
от Наредба за ПУРОИ на община Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на общинско
предприятие „Спектър” следната вещ - общинска собственост:
Багер товарач, марка „HIDROMEK”, модел 102В, цвят жълт, година на
производство 2006 г., рама №35В111194, рег. № Х06058, свидетелство за регистрация
№ Х0008503А.
ІІ. Възлага на Кмета на община Ивайловград да издаде заповед за безвъзмездно
предоставяне за управление на веща общинска собственост по т. I на общинско
предприятие „Спектър”. При предаването на веща да се изготви приемо-предавателен
протокол.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№148
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 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 Колев Манолов
поземлени имоти в землището на с. Славеево с ЕКАТТЕ 66932:
ПИ №025010 – 0,592 дка – V кат., местност „Гробищата” в землище с. Славеево
с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00502/26.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №025004;
ПИ №019007 – 2,150 дка – V кат., местност „Под селото” в землище с. Славеево
с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00501/26.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №019002.
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. Славеево.
III. Ако за ПИ №025004 и ПИ №019002 има сключен договор за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №025010 и ПИ №019007
може да влезе във владение на имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е.
считано от 01.10.2015 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Георги Колев
Манолов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№149
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 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 Колев Манолов
поземлени имоти в землището на с. Хухла с ЕКАТТЕ 77520:
ПИ №302012 – 2,000 дка – IX кат., местност „Падините” в землище с. Хухла с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00240/26.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №302005;
ПИ №302011 – 1,000 дка – IX кат., местност „Чиналката” в землище с. Хухла с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00239/26.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №302005;
ПИ №302009 – 2,500 дка – IX кат., местност „Кюрица” в землище с. Хухла с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00238/26.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №302005;
ПИ №302008 – 4,000 дка – IX кат., местност „Балък дере” в землище с. Хухла с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00237/26.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №302005;
ПИ №302007 – 4,000 дка – IX кат., местност „Кюрица” в землище с. Хухла с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00236/26.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №302005;
ПИ №254021 – 2,552 дка – VIII кат., местност „Кюрица” в землище с. Хухла с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00235/26.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №254009.
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 №302005 и ПИ №254009 има сключен договор за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №302012, ПИ №302011,
ПИ №302009, ПИ №302008, ПИ №302007, ПИ №254021 може да влезе във владение на
имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от 01.10.2015 г., за да
бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Георги Колев
Манолов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№150
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 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 Русинов Николов
поземлени имоти в землището на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748:
ПИ №027002 – 2,557 дка – IХ кат., местност „Каваците” в землище с. Плевун с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00204/30.09.2014 година;
ПИ №029076 – 4,910 дка – IХ кат., местност „Срещу селото” в землище с.
Плевун с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00205/30.09.2014 година;
ПИ №031017 – 7,803 дка – IХ кат., местност „Под лозята” в землище с. Плевун с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00201/30.09.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №031004;
ПИ №031016 – 7,000 дка – IХ кат., местност „Голямата чешма” в землище с.
Плевун с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00200/30.09.2014 година. Имотът е
образуван от ПИ №031004;
ПИ №031018 – 3,300 дка – IХ кат., местност „Голямото дере” в землище с.
Плевун с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00202/30.09.2014 година. Имотът е
образуван от ПИ №031004.
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 №027002, ПИ №029076 и ПИ №031004 има сключен договор за
наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №027002, ПИ
№029076, ПИ №031017, ПИ №031016 и ПИ №031018 може да влезе във владение на
имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от 01.10.2015 г., за да
бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Димитър
Русинов Николов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№151
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Тодор Петров Стоянов
поземлени имоти в землището на с. Горноселци с ЕКАТТЕ 16941:
ПИ №047002 – 3,667 дка – IХ кат., местност „Илинден” в землище с. Горноселци
с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00181/28.10.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №047001;
ПИ №000292 – 2,907 дка – IХ кат., местност „Голям дол” в землище с.
Горноселци с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00182/28.10.2014 година. Имотът
е образуван от ПИ №000055;
ПИ №000294 – 6,000 дка – IХ кат., местност „Инжирли” в землище с.
Горноселци с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00183/28.10.2014 година. Имотът
е образуван от ПИ №000095;
ПИ №000295 – 3,000 дка – IХ кат., местност „Инжирли” в землище с.
Горноселци с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00184/28.10.2014 година. Имотът
е образуван от ПИ №000095;
ПИ №000296 – 3,000 дка – IХ кат., местност „Инжирли” в землище с.
Горноселци с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00185/28.10.2014 година. Имотът
е образуван от ПИ №000095.
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. Горноселци.
III. Ако за ПИ №047001, ПИ №000055 и ПИ №000095 има сключен договор за
наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №047002, ПИ
№000292, ПИ №000294, ПИ №000295 и ПИ №000296 може да влезе във владение на
имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от 01.10.2015 г., за да
бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Тодор Петров
Стоянов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№152
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Петър Ангелов Петров
поземлени имоти в землището на с. Попско с ЕКАТТЕ 57769:
ПИ №082003 – 3,880 дка – IХ кат., местност „Малкото кавалче” в землище с.
Попско с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00493/20.10.2014 година. Имотът е
образуван от ПИ №082001;
ПИ №082004 – 3,520 дка – IХ кат., местност „Борума” в землище с. Попско с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00491/20.10.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №082001;
ПИ №082005 – 3,100 дка – IХ кат., местност „Изворчето” в землище с. Попско с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00492/20.10.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №082001.
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. Попско.
III. Ако за ПИ №082001 има сключен договор за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собственика на ПИ №082003, ПИ №082004 и ПИ №082005 може
да влезе във владение на имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано
от 01.10.2015 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Петър
Ангелов Петров, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№153
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Паскал Вълков Франджев
поземлени имоти в землището на с. Соколенци с ЕКАТТЕ 67862:
ПИ №000343 – 5,800 дка – IХ кат., местност „Четирите кладенеца” в землище с.
Соколенци с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00014/04.11.2014 година. Имотът
е образуван от ПИ №000281;
ПИ №000208 – 1,921 дка – IХ кат., местност „Паралището” в землище с.
Соколенци с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00015/04.11.2014
година;
ПИ №000346 – 2,286 дка – VII кат., местност „Чуката” в землище с. Соколенци с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00016/04.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №000306.
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 №000281, ПИ №000208 и ПИ №000306 има сключен договор за
наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №000343, ПИ
№000208, ПИ №000346 може да влезе във владение на имота си след края на
стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от 01.10.2015 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Паскал
Вълков Франджев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0
18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№154
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Вълко Петков Франджев
поземлени имоти в землището на с. Соколенци с ЕКАТТЕ 67862:
ПИ №000353 – 4,821 дка – VII кат., местност „Под селото” в землище с.
Соколенци с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00017/04.11.2014
година. Имотът е образуван от ПИ №000340;
ПИ №004007 – 4,954 дка – VII кат., местност „Край селото” в землище с.
Соколенци с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00018/04.11.2014
година. Имотът е образуван от ПИ №004001;
ПИ №000351 – 2,379 дка – VII кат., местност „Реката” в землище с. Соколенци с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00019/04.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №000271;
ПИ №000354 – 2,719 дка – VII кат., местност „Над селото” в землище с.
Соколенци с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00020/04.11.2014
година. Имотът е образуван от ПИ №000340;
ПИ №000350 – 2,760 дка – VII кат., местност „Чаламарката” в землище с.
Соколенци с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00021/04.11.2014 година. Имотът
е образуван от ПИ №000271;
ПИ №000356 – 2,132 дка – VII кат., местност „Чуката” в землище с. Соколенци с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00022/04.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №000306;
ПИ №000347 – 2,305 дка – VII кат., местност „Чуката” в землище с. Соколенци с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00023/04.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №000306;
ПИ №000357 – 2,151 дка – VII кат., местност „Планинец пътя” в землище с.
Соколенци с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00024/04.11.2014 година. Имотът
е образуван от ПИ №000306;
ПИ №000348 – 2,799 дка – VII кат., местност „Чуката” в землище с. Соколенци с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00026/04.11.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №000306;
ПИ №000358 – 3,836 дка – VII кат., местност „Падините” в землище с.
Соколенци с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00027/28.11.2014 година. Имотът
е образуван от ПИ №000339.

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 №000340, ПИ №004001, ПИ №000271, ПИ №000306 и ПИ
№000339 има сключен договор за наем на земеделска земя с община Ивайловград,
собственика на ПИ №000353, ПИ №004007, ПИ №000351, ПИ №000354, ПИ №000350,
ПИ №000356, ПИ №000347, ПИ №000357, ПИ №000348 и ПИ №000358 може да влезе
във владение на имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от
01.10.2015 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Вълко Петков
Франджев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
№155

ИВАЙЛОВГРАД

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Димо Тодоров Стойчев
поземлени имоти в землището на с. Свирачи с ЕКАТТЕ 65704:
ПИ №000062 – 4,469 дка – VI кат., местност „Армира” в землище с. Свирачи с
НТП – пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00418/02.12.2014 година;
ПИ №128006 – 2,000 дка – IХ кат., местност „Армира” в землище с. Свирачи с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00419/02.12.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №128005;
ПИ №001167 – 0,575 дка – IХ кат., местност „Старите лозя” в землище с.
Свирачи с НТП – лозе, съгласно скица-проект № Ф00420/02.12.2014 година;
ПИ №001174 – 0,109 дка – IХ кат., местност „Старите лозя” в землище с.
Свирачи с НТП – лозе, съгласно скица-проект № Ф00421/02.12.2014 година. Имотът е
образуван от ПИ №001171;
ПИ №045003 – 8,073 дка – IХ кат., местност „Чолаковите ниви” в землище с.
Свирачи с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00422/02.12.2014 година.
Имотът е образуван от ПИ №045001;
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 №000062, ПИ №128005, ПИ №001167, ПИ №001171 и ПИ
№045001 има сключен договор за наем на земеделска земя с община Ивайловград,
собственика на ПИ №000062, ПИ №128006, ПИ №001167, ПИ №001174 и ПИ №045003
може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е.
считано от 01.10.2015 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Димо Тодоров
Стойчев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
№156

ИВАЙЛОВГРАД

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Деспина, Димитър, Тодор и
Гроздана Николови Каракехайови поземлен имот в землището на с. Плевун с ЕКАТТЕ
55748:
ПИ №000284 – 6,900 дка – IХ кат., местност „Ятакларски път” в землище с.
Плевун с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00215/02.12.2014 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. Плевун.
III. Ако за ПИ №000284 има сключен договор за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собственика на ПИ №000284 може да влезе във владение на
имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от 01.10.2015 г., за да
бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Деспина,
Димитър, Тодор и Гроздана Николови Каракехайови, чрез Общинска служба
„Земеделие” – Ивайловград.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
№157

ИВАЙЛОВГРАД

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 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 Лазов Христов
поземлен имот в землището на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748:
ПИ №029126 – 4,074 дка – IХ кат., местност „Чеира” в землище с. Плевун с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00216/08.12.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №029031;
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 №029031 има сключен договор за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собственика на ПИ №029126 може да влезе във владение на
имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от 01.10.2015 г., за да
бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Георги Лазов
Христов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
№158

ИВАЙЛОВГРАД

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Тодор Петров Тодоров
поземлени имоти в землището на с. Железино с ЕКАТТЕ 29101:
ПИ №079006 – 6,500 дка – VII кат., местност „Над Ченгене махала” в землище с.
Железино с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00177/08.12.2014 година. Имотът е
образуван от ПИ №079001;
ПИ №079005 – 2,000 дка – VII кат., местност „Харманите” в землище с.
Железино с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00179/08.12.2014 година. Имотът е
образуван от ПИ №079001;
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 №079001 има сключен договор за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собственика на ПИ №079006 и ПИ №079005 може да влезе във
владение на имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от 01.10.2015
г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Тодор Петров
Тодоров, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

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

18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
№159

ИВАЙЛОВГРАД

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 18.12.2014
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 и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Янчо Стоев Ханджиев
поземлени имоти в землището на с. Железино с ЕКАТТЕ 29101:
ПИ №168004 – 7,109 дка – VII кат., местност „Халка тепе” в землище с.
Железино с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00172/08.12.2014
година. Имотът е образуван от ПИ №168001;
ПИ №079007 – 2,500 дка – VII кат., местност „Кабата” в землище с. Железино с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00173/08.12.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №079001;
ПИ №079004 – 1,000 дка – VII кат., местност „Кабата” в землище с. Железино с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00174/08.12.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №079001;
ПИ №079003 – 1,000 дка – VII кат., местност „Колчовата къща” в землище с.
Железино с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00175/08.12.2014 година. Имотът е
образуван от ПИ №079001;
ПИ №079002 – 0,500 дка – VII кат., местност „Чукура” в землище с. Железино с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00176/08.12.2014 година. Имотът е образуван
от ПИ №079001;
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 №168001 и ПИ №079001 има сключен договор за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №168004, ПИ №079007,
ПИ №079004, ПИ №079003 и ПИ №079002 може да влезе във владение на имотите си
след края на стопанската 2014/2015 г., т. е. считано от 01.10.2015 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Янчо Стоев
Ханджиев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
18.12.2014 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

