ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№126
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
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 променя Поименния списък за капиталови
разходи, съгласно Приложение ПИ-1 /Разчет за финансиране на капиталовите разходи
през 2015 г. – Актуален план-Всички раздели/.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 3
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№127
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 12 във връзка с чл. 44, ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема „Програма за управление на Община
Ивайловград за мандат 2015 – 2019 г.”

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№128
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
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 2016 година с традиционни културни инициативи.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№129
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Годишен план за младежта на община
Ивайловград за 2016 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№130
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема спортен календар на община Ивайловград
за 2016 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№131
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 от
Закона за водите
Р Е Ш И:
I. Дава мандат на представителя на община Ивайловград Диана Димитрова
Овчарова – кмет на община Ивайловград за заседанието на Асоциацията по ВиК при
Областна администрация Хасково, което ще се проведе на 22.12.2015 г., и съгласува
следната позиция по т.1 от дневния ред:
Предоставя принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията,както и предоставяне на
ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково, действащ на
обособената територия на „Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД Хасково”, по реда на чл.198п, ал.1
предложение първо от Закона за водите;
По т. 2 от дневния ред:
Съгласува Допълненията към бизнес плана на „Водоснабдяване и
канализация”ЕООД Хасково” на основание чл. 198в, ал.4, т. 5 от Закона за водите за
удължението на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г.
II.При невъзможност кмета на община Ивайловград да вземе участие в
заседанието на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 22.12.2015 г.,
представител на община Ивайловград да бъде упълномощеия със заповед за заместване
заместник кмет на община Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№132
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл.52 и чл.53 от
ЗОС и във връзка с чл. 181 ал.1 т.1в и ал. 2 от ЗГ
Р Е Ш И:
I. Създава Общинско предприятие „Общинско горско предприятие
Ивайловград“ като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, форма на
собственост -100% общинска собственост, с предмет на дейност:
- Управление на общинските горски територии, устройство и отчет на горите:
- създаване на нови гори и борба с ерозията;
- провеждане на възобновителни, отгледни и санитарни сечи;
- ползване на дървесината и странични ползвания,
- маркиране, сортиментиране, кубиране;
- подготовка за провеждане на търгове за добив и продажба на дървесина;
- защита на горите;
- охрана на горите и контрол;
- разсадниково производство
- стопанисване, ползване и управление на земеделски земи и друга собственост
върху движимо и недвижимо имущество предоставено от Община Ивайловград
II. Наименование на Общинското предприятие: „Общинско Горско Предприятие
- Ивайловград”, град Ивайловград.
III. Седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, ул. „България” - 49
IV.Упълномощава Кмета на Общината да назначи Директор на ОГП –
Ивайловград
V. Задължава Директора на ОГП – Ивайловград в двумесечен срок от
назначаването му, да представи пред ОбС- Ивайловград „Правилник за организацията,
устройството и дейността на ОГП – Ивайловград”, ”Структура” и численост на
персонала за приемане.
VI. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеми необходимите
законосъобразни действия по изпълнение Решението на Общинския съвет.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№133
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на
СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград с ЕИК 000230656 и адрес на управление гр.
Ивайловград, ул. „Волгоград” №5, представлявано от Александра Тодорова Хорозова –
директор, общински имоти публична общинска собственост:
1. УПИ I-188 от кв. 48а по действащ ПУП на гр. Ивайловград, ведно с построената в него
сграда „Училище”. Имотът е актуван с акт АПОС №1519/06.03.2013 г., вписан в служба по
вписванията с Вх. Рег. № 200/11.03.2013 г., Акт №116 том I, партида 3638.
2. УПИ VII от кв. 91 по действащ ПУП на гр. Ивайловград (УПИ V по план от 1981 г.), ведно с
построената в него сграда „Общежитие” (зад училището). Имотът е актуван с акт АПОС
№202/08.12.1998 г., вписан в служба по вписванията с Вх. Рег. №43/30.01.2006 г., Акт №36 том
I, дело 37.
3. Сграда „Физкултурен салон” (зад училището), находящ се в УПИ VII от кв. 91 по действащ
ПУП на гр. Ивайловград (УПИ V по план от 1981 г.). Имотът е актуван с акт АПОС
№235/17.02.1999 г., вписан в служба по вписванията с Вх. Рег. №81/08.02.2006 г., Акт №68 том
I, дело 69.
4. Сграда „Училище УПК”, бетонов канал за ремонт на автомобили, бетонова подпорна стена,
плочник около сградата, ограда от телена мрежа, находяща се в ПИ №216103 землище гр.
Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024. Имотът е актуван с акт АПОС №858/15.12.2005 г., вписан в
служба по вписванията с Вх. Рег. №793/14.06.2006 г., Акт №142 том IV, дело 750.
5. Сграда „Училище УПК”, масивна сграда „Склад”, бетонова подпорна стена, плочник около
сградата, ограда от телена мрежа, находящи се в ПИ №216122 землище гр. Ивайловград с
ЕКАТТЕ 32024. Имотът е актуван с акт АПОС №859/15.12.2005 г., вписан в служба по
вписванията с Вх. Рег. №794/14.06.2006 г., Акт №143 том IV, дело 751.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на настоящото решение,
да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление на имотите по т. I със СОУ
„Христо Ботев” – гр. Ивайловград с ЕИК 000230656 и адрес на управление гр. Ивайловград, ул.
„Волгоград” №5, представлявано от Александра Тодорова Хорозова – директор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3
17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№134
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок от 10
(десет) години на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Белополци с ЕИК 000227717 и
адрес на управление с. Белополци, ул. „Първа” №7, представлявано от Васвие
Мехмедали Али – директор, общински имот публична общинска собственост:
Част от УПИ I-32 с площ 3272 от кв. 11 по действащ ПУП на с. Белополци,
ведно с построените в него сгради: част от I-ви етаж със обща застроена площ 179 кв.
м. и II-ри етаж на „Училище” и сглобяема сграда тип „Бунгало”. Имотът е актуван с акт
АПОС №211/28.12.1998 г., вписан в служба по вписванията с Вх. Рег. №52/30.01.2006
г., Акт №45 том I, партида 74.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на
настоящото решение, да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управлени е
на сградите и земята по т. I със ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Белополци с ЕИК
000227717 и адрес на управление с. Белополци, ул. „Първа” №7, представлявано от
Васвие Мехмедали Али – директор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№135
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок от 10
(десет) години на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Железино с ЕИК 000229209 и
адрес на управление с. Железино, ул. „Пробуда” №3, представлявано от Димитър
Иванов Кискинов – директор, общински имот публична общинска собственост:
Част от УПИ I-51, 66 с площ 8960 кв. м. от кв. 16 по действащ ПУП на с.
Железино, ведно с построената в него сграда: част от I-ви етаж със обща застроена
площ 740 кв. м. и II-ри етаж от сграда „Училище”. Имотът е актуван с акт АПОС
№292/21.03.2000 г., вписан в служба по вписванията с Вх. Рег. №141/13.02.2006 г., Акт
№126 том I, дело 127.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на
настоящото решение, да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление
на сградита и земята по т. I със ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Железино с ЕИК
000229209 и адрес на управление с. Железино, ул. „Пробуда” №3, представлявано от
Димитър Иванов Кискинов – директор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№136
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок от 10
(десет) години на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Свирачи с ЕИК 000229312 и
адрес на управление с. Свирачи, ул. „Армира” №9, представлявано от Милена Стоева
Балабанова – директор, общински имот публична общинска собственост:
УПИ I-70 от кв. 9 по действащ ПУП на с. Свирачи, ведно с построените в него
сгради „Училище”, „Склад за дърва”, „Работилница” (започнала да се руши) и
„Тоалетни”. Имотът е актуван с акт АПОС №212/28.12.1998 г., вписан в служба по
вписванията с Вх. Рег. №53/30.01.2006 г., Акт №46 том I, партида 74.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на
настоящото решение, да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управ ление
на сградите и земята по т. I със ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Свирачи с ЕИК
000229312 и адрес на управление с. Свирачи, ул. „Армира” №9, представлявано от
Милена Стоева Балабанова – директор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№137
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок от 10
(десет) години на ОДЗ „Ивайловград” – гр. Ивайловград с ЕИК 126658679 и адрес на
управление гр. Ивайловград, ул. „Любен Каравелов” №4, представлявано от Веска
Димитрова Шопова – директор, общински имоти публична общинска собственост:
УПИ I-379 от кв. 58 по действащ ПУП на гр. Ивайловград, ведно с построената
в него сграда „Детска градина”. Имотът е актуван с АПОС №187/21.10.1998 г., вписан
в служба по вписванията с Вх. Рег. № 25/23.01.2006 г., Акт №20 том I, партида 74.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на
настоящото решение, да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление
на имотите по т. I със ОДЗ „Ивайловград” – гр. Ивайловград с ЕИК 126658679 и адрес
на управление гр. Ивайловград, ул. „Любен Каравелов” №4, представлявано от Веска
Димитрова Шопова – директор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№138
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 10
(десет) години на ЦДГ „Железино” – клон с. Белополци с ЕИК 126501037 и адрес на
управление с. Железино, ул. „Пробуда” №3, представлявано от Първолета Илиева
Чорбаджийска – директор, общински имот публична общинска собственост: час от
УПИ I-32 от кв.11 с площ 228 кв. м. представляващ детска площадка по действащ ПУП
на с. Белополци и част от I-ви етаж със обща застроена площ 107 кв. м. от сграда
„Училище”. Имотът е актуван с акт АПОС №211/28.12.1998 г., вписан в служба по
вписванията с Вх. Рег. №52/30.01.2006 г., Акт №45 том I, партида 74.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на
настоящото решение, да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление
на част от сградата по т. I с ЦДГ „Железино” – клон с. Белополци с ЕИК 126501037 и
адрес на управление с. Железино, ул. „Пробуда” №3, представлявано от Първолета
Илиева Чорбаджийска – директор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№139
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 10
(десет) години на ЦДГ „Железино” – с. Железино с ЕИК 126501037 и адрес на
управление с. Железино, ул. „Пробуда” №3, представлявано от Първолета Илиева
Чорбаджийска – директор, общински имот публична общинска собственост: Част от
УПИ I-51, 66 с площ 340 кв. м. представляваща детска площадка от кв. 16 по действащ
ПУП на с. Железино, ведно с построената в него сграда: част от I-ви етаж със обща
застроена площ 120 кв. м. от сграда „Училище”. Имотът е актуван с акт АПОС
№292/21.03.2000 г., вписан в служба по вписванията с Вх. Рег. №141/13.02.2006 г., Акт
№126 том I, партида 127.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на
настоящото решение, да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление
на част от сградата по т. I с ЦДГ „Железино” – с. Железино с ЕИК 126501037 и адрес
на управление с. Железино, ул. „Пробуда” №3, представлявано от Първолета Илиева
Чорбаджийска – директор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГР АД

Р Е Ш Е Н И Е
№140
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от
ЗОС и чл. 13, ал. 2 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Многопрофилна
болница за активно лечение-Свиленград” ЕООД за осъществяване на дейността им част
от общински имот – публична общинска собственост, представляващ седем броя
помещения, находящи се на ІІІ-ти етаж в „Болнична сграда”, актувана с АПОС
№1691/15.10.2014 г., вписан в служба по вписванията под Дв. Вх. №505 и Вх. рег.
№508 от 16.10.2014 г., Акт №63, том ІІ, партида 6542-6548, находяща се на ул.
„Оборище”, № 15, гр. Ивайловград, както следва: пет броя кабинети с полезна площ от
по 7.4 кв.м, един кабинет с полезна площ от 9.65 кв.м, и един кабинет, ведно със
санитарен възел с полезна площ от 24.96 кв. м, същите оказани в приложената схема, за
срок от 4 /четири/ години.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград в едномесечен срок от датата на
влизане в сила на настоящото решение да сключи договор с „Многопрофилна болница
за активно лечение-Свиленград” ЕООД, ЕИК 126532456, със седалище и адрес на
управление гр. Свиленград, ул. „Сан Стефано”, №1, представлявано от управителя д-р
Димитър Ангелов Ермов, за предоставяне безвъзмездно за управление на помещенията
по т.І от настоящото решение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 4
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

17.12.2015 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 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от
ЗОС и чл. 13, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Дом за стари
хора – Ивайловград” за осъществяване на дейността им част от общински имот –
публична общинска собственост, представляващ преустроена част от ІІ-ри етаж и
пристройка с обща площ 854 кв.м, част от „Болнична сграда”, актувана с АПОС
№1691/15.10.2014 г., вписан в служба по вписванията под Дв. Вх. №505 и Вх. рег.
№508 от 16.10.2014 г., Акт №63, том ІІ, стр. 6542-6548, находяща се на ул. „Оборище”,
№ 15, със следното описание: приемен сектор - консултативен лекарски кабинет с
манипулационна и архив, помещение за дежурен медицински пост; административен
сектор – две помещения; леглови сектор – 10 бр. стаи, всяка със санитарен възел и
гардеробна площ; столова с кухненски офис;стопански сектор – помещения за чисто и
мръсно бельо, обслужващи складове, помещение за чистачка и санитарки, за срок от 10
/десет/ години.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да сключи договор с „Дом за стари
хора - Ивайловград”, ЕИК 0002358700259, със седалище и адрес на управление гр.
Ивайловград, ул. „Оборище”, № 15, представлявано от София Христова Божинова,
директор, за предоставяне безвъзмездно за управление на имота по т.І от настоящото
решение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 4
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

17.12.2015 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 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от
ЗОС и чл. 13, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Дом за стари
хора – Ивайловград” за осъществяване на дейността им част от общински имот –
публична общинска собственост, представляващ три броя помещения и коридор на Іви етаж в „Болнична сграда”, актувана с АПОС №1691/15.10.2014 г., вписан в служба
по вписванията под Дв. Вх. №505 и Вх. рег. №508 от 16.10.2014 г., Акт №63, том ІІ,
партида 6542-6548, находяща се на ул. „Оборище”, № 15, гр. Ивайловград, както
следва: три броя помещения с обща полезна площ 46.25 кв. м и един коридор с полезна
площ от 5.25 кв. м, за срок от 10 /десет/ години.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да сключи договор с „Дом за стари
хора - Ивайловград”, ЕИК 0002358700259, със седалище и адрес на управление гр.
Ивайловград, ул. „Оборище”, № 15, представлявано от София Христова Божинова,
директор, за предоставяне безвъзмездно за управление на помещенията по т.І от
настоящото решение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 4
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

17.12.2015 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 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 10
(десет) години на Дневен център за деца с увреждания – Ивайловград с ЕИК
0002358700263 и адрес на управление гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №1,
представлявано от Красимира Иванова Иванова – директор, общински имот: УПИ IV1020 от кв.11 с площ 1650 кв. м., представляващ детска площадка по действащ ПУП на
гр. Ивайловград и част от двуетажна масивна сграда детска градина: северозападно и
югозападно крила с обща застроена площ 450 кв. м. Имотът е актуван с акт АЧОС
№1614/14.04.2014 г., вписан в служба по вписванията с Вх. Рег. №176/15.04.2014 г.,
Акт №67 том I, партида 6044,6046.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на
настоящото решение, да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление
на общински имот по т. I с Дневен център за деца с увреждания – Ивайловград с ЕИК
0002358700263 и адрес на управление гр. Ивайловград, ул. „Шести септември” №1,
представлявано от Красимира Иванова Иванова – директор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 4
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

17.12.2015 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 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от
ЗСПЗЗ във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Каню Иванов Хаджиев поземлени
имоти в землището на с. Казак с ЕКАТТЕ 35143:
ПИ №006009 – 4.618 дка – VІІІ кат., местност „Селото” в землище с. Казак с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00099/07.05.2015 година. Имотът е образуван от имот
№006001;
ПИ №000533 – 2.900 дка – VІІІ кат., местност „Старите къщи” в землище с. Казак с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00100/07.05.2015 година. Имотът е
образуван от имот №000527;
ПИ №000534 – 3.300 дка – VІІІ кат., местност „Кар тепе” в землище с. Казак с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00101/07.05.2015 година. Имотът е
образуван от имот №000527;
ПИ №000535 – 3.237 дка – VІІІ кат., местност „Чал кладенец” в землище с. Казак с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00102/07.05.2015 година. Имотът е
образуван от имот №000527;
ПИ №000531 – 2.476 дка – VІІІ кат., местност „Ямача” в землище с. Казак с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00103/07.05.2015 година. Имотът е образуван от имот
№000246;
ПИ №006010 – 4.971 дка – VІІІ кат., местност „Ахчасар” в землище с. Казак с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00104/07.05.2015 година. Имотът е образуван от имот
№006001;
ПИ №000528 – 3.000 дка – VІІІ кат., местност „Изгорял дол” в землище с. Казак с НТП
– нива, съгласно скица-проект № Ф00105/07.05.2015 година. Имотът е образуван от
имот №000246;
ПИ №000530 – 5.200 дка – VІІІ кат., местност „Юрена” в землище с. Казак с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00106/07.05.2015 година. Имотът е образуван от имот
№000246;
ПИ №000529 – 2.500 дка – VІІІ кат., местност „Портала” в землище с. Казак с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00107/07.05.2015 година. Имотът е образуван от имот
№000246;
ПИ №006008 – 1.433 дка – VІІІ кат., местност „Лозята” в землище с. Казак с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00108/07.05.2015 година. Имотът е образуван от имот
№006001;

ПИ №000536 – 0.597 дка – VІІІ кат., местност „Чала” в землище с. Казак с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00109/07.05.2015 година. Имотът е
образуван от имот №000527;
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. Казак.
III. Ако за ПИ №006001, ПИ №000527 и ПИ №000246 има сключен договор за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №006009, ПИ №000533,
ПИ №000534, ПИ №000535, ПИ №000531, №006010, №000528, №000530, №000529,
№006008 и ПИ №000536 може да влезе във владение на имота си след края на
стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Каню Иванов
Хаджиев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ІХ.2. на наследниците на Тодоран Стойчев Кафтанов имоти в землището на с. Конници.

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

17.12.2015 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 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от
ЗСПЗЗ във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Тодоран Стойчев Кафтанов
поземлени имоти в землището на с. Конници с ЕКАТТЕ 38317:
ПИ №038009 – 3.500 дка – ІХ кат., местност „Казък махале” в землище с. Конници с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00155/24.04.2015 година. Имотът е образуван
от имот №038004;
ПИ №038010 – 6.200 дка – ІХ кат., местност „Атин махала” в землище с. Конници с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00156/24.04.2015 година. Имотът е образуван
от имот №038004;
ПИ №038008 – 4.500 дка – ІХ кат., местност „Казък махале” в землище с. Конници с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00157/24.04.2015 година. Имотът е образуван
от имот №038004;
ПИ №068008 – 7.600 дка – ІХ кат., местност „Атин махала” в землище с. Конници с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00158/24.04.2015 година. Имотът е
образуван от имот №068007;
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. Конници.
III. Ако за ПИ №038004 и ПИ №068007 има сключен договор за наем на земеделска
земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №038009, ПИ №038010, №038008 и
ПИ №068008 може да влезе във владение на имота си след края на стопанската
2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237
от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Тодоран Стойчев
Кафтанов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
17.12.2015 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 17.12.2015 година,
Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Ангелина Тодоранова Тодорова поземлени
имоти в землището на с. Конници с ЕКАТТЕ 38317:
ПИ №038011 – 1.085 дка – ІХ кат., местност „Алъч махала” в землище с. Конници с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00164/24.04.2015 година. Имотът е образуван от имот
№038004;
ПИ №007011 – 7.955 дка – ІХ кат., местност „Алъч махала” в землище с. Конници с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00159/24.04.2015 година. Имотът е образуван от
имот №007004;
ПИ №032011 – 7.996 дка – ІХ кат., местност „Алъч махала” в землище с. Конници с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00160/24.04.2015 година. Имотът е образуван от
имот №032003;
ПИ №007012 – 12.498 дка – ІХ кат., местност „Алъч махала” в землище с. Конници с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00161/24.04.2015 година. Имотът е образуван от
имот №007004;
ПИ №029014 – 2.000 дка – ІХ кат., местност „Казък махале” в землище с. Конници с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00162/24.04.2015 година;
ПИ №038012 – 1.654 дка – ІХ кат., местност „Бостанлъка” в землище с. Конници с НТП – нива,
съгласно скица-проект № Ф00163/24.04.2015 година. Имотът е образуван от имот №038004;
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. Конници.
III. Ако за ПИ №038004, ПИ №007004 и ПИ №032003 има сключен договор за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №038011, ПИ №007011, №032011,
ПИ №007012, ПИ №029014 и ПИ №038012 може да влезе във владение на имота си след края
на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени разпоредбите на
чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Ангелина Тодоранова
Тодорова, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
17.12.2015 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 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от
ЗСПЗЗ във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и
чл. 237 от Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Елена, Никола Митрев Ръджев
поземлени имоти в землището на с. Конници с ЕКАТТЕ 38317:
ПИ №031010 – 8,000 дка – IХ кат., местност „Илинден” в землище с. Конници с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00143/24.04.2015 година. Имотът е образуван
от имот №031001;
ПИ №011012 – 6,887 дка – IХ кат., местност „До къщата на Момчил” в землище
с. Конници с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00144/24.04.2015
година. Имотът е образуван от имот №011004;
ПИ №031012 – 1,431 дка – IХ кат., местност „Къща с черн насажд” в землище с.
Конници с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00145/24.04.2015 година. Имотът е
образуван от имот №031001;
ПИ №027001 – 7,656 дка – IХ кат., местност „Казък махале” в землище с.
Конници с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00146/24.04.2015 година;
ПИ №011010 – 4,542 дка – IХ кат., местност „Харманите” в землище с. Конници
с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00147/24.04.2015 година. Имотът
е образуван от имот №011004;
ПИ №011011 – 6,664 дка – IХ кат., местност „Ходжа махала” в землище с.
Конници с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00148/24.04.2015
година. Имотът е образуван от имот №011004;
ПИ №031011 – 2,700 дка – IХ кат., местност „Ходжа махала” в землище с.
Конници с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00149/24.04.2015 година. Имотът е
образуван от имот №031001;
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.
Конници.
III. Ако за ПИ №031001, ПИ №011004 и ПИ №027001 има сключен договор за
наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №031010, ПИ
№011012, ПИ №031012, ПИ №027001, ПИ №011010, ПИ №011011 и ПИ №031011 може

да влезе във владение на имота си след края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано
от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Елена, Никола
Митрев Ръджев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

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

17.12.2015 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 17.12.2015
година, Протокол №14.
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 Иванов Пеев поземлени
имоти в землището на с. Мандрица с ЕКАТТЕ 47069:
ПИ №023063 – 3,057 дка – IV кат., местност „Моста” в землище с. Мандрица с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00181/26.04.2015 година. Имотът е образуван от имот
№023061;
ПИ №012043 – 1,048 дка – IV кат., местност „Халашлийско поле” в землище с.
Мандрица с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00184/26.04.2015 година;
ПИ №023062 – 0,896 дка – IV кат., местност „Моста” в землище с. Мандрица с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00182/26.04.2015 година. Имотът е образуван от имот
№023061;
ПИ №023064 – 1,289 дка – IV кат., местност „Циганските места” в землище с.
Мандрица с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00183/26.04.2015 година. Имотът е
образуван от имот №023061;
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. Мандрица.
III. Ако за ПИ №023061 и ПИ №012043 има сключен договор за наем на земеделска
земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №023063, ПИ №012043, ПИ №023062
и ПИ №023064 може да влезе във владение на имота си след края на стопанската
2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237
от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Христо Иванов Пеев,
чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
17.12.2015 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 17.12.2015 година,
Протокол №14.
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
Общински съвет Ивайловград:

Р Е Ш И:

І. Разрешава да се предоставят на наследниците на Исм., Али, Хава Ахмедови Биджеви
поземлени имоти в землището на с. Бубино с ЕКАТТЕ 06817:
ПИ №008001 – 0.845 дка – ІХ кат., местност „Табан сая янъ” в землище с. Бубино с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00099/05.08.2015 година;
ПИ №000371 – 3.447 дка – Х кат., местност „Харман Яни” в землище с. Бубино с НТП – нива,
съгласно скица-проект № Ф00100/05.08.2015 година. Имотът е образуван от имот №000180;
ПИ №005011 – 1.709 дка – ІХ кат., местност „Табан сая янъ” в землище с. Бубино с НТП –нива,
съгласно скица-проект № Ф00101/05.08.2015 година. Имотът е образуван от имот №005006;
ПИ №000369 – 5.139 дка – Х кат., местност „Пунорлар Яни” в землище с. Бубино с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00102/05.08.2015 година. Имотът е образуван от
имот №000056;
ПИ №007001 – 0.930 дка – ІХ кат., местност „Табан сая янъ” в землище с. Бубино с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00104/05.08.2015 година;
ПИ №000373 – 12.831 дка – Х кат., местност „Алмал” в землище с. Бубино с НТП – нива,
съгласно скица-проект № Ф00105/05.08.2015 година. Имотът е образуван от имот №000180;
ПИ №000059 – 2.552 дка – Х кат., местност „Бурунка” в землище с. Бубино с НТП – нива,
съгласно скица-проект № Ф00103/05.08.2015 година.
ІІ. Горепосочените имоти да отпаднат от регистъра на определените имоти по чл. 19 ал. 1 от
ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна дирекция
„Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Бубино.
III. Ако за ПИ №000180, ПИ №005006 и ПИ №000056 има сключен договор за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №008001, ПИ №000371, ПИ
№005011, ПИ №000369, ПИ №007001, №000373 и ПИ №000059 може да влезе във владение на
имота си след края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 г., за да бъдат
спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Исм., Али, Хава Ахмедови
Биджеви, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
17.12.2015 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 17.12.2015
година, Протокол №14.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с
чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република Българя за представител на общинския съвет Дарина Михайлова
Кисьова-Зафирова – Председател на ОбС Ивайловрад.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от Снежка Николова Делииванова – зам.
председател на ОбС Ивайловрад.

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

17.12.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

