ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№35
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26,
ал. 5 от Закона за народните читалища

Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Годишния доклад за осъществените читалищни
дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на НЧ „Пробуда 1914” - Ивайловград и
разходваните за нейното реализиране средства за 2014 година.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.
2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ивайловград за
2016 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 2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане в
14-дневен срок от
неговото приемане, чрез Регионалната дирекция за социално
подпомагане.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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
2015 година.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема отчет за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2013 г.,
съгласно Приложение № 1.
2. Задължава кмета на общината да представи в Министерството на финансите и
Сметна палата Годишния отчет за състоянието на общинския дълг и Решението на
Общински съвет за приемането му в съответствие с изискванията на Закона за публичните
финанси.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на общински имот - УПИ IV-184 с площ 603 кв. м. от кв. 20 по
ПУП на с. Драбишна, актуван с АЧОС №327/20.07.2000 година, възлизаща на 3196.00 лева
без ДДС.
II. Одобрява оценката на общински имот - Едноетажна жилищна сграда със застроена
площ 47.77 кв. м., находяща се в - УПИ IV-184 от кв. 20 по ПУП на с. Драбишна, актуван с
АЧОС №327/20.07.2000 година, възлизаща на 1494.00 лева без ДДС.
ІIІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг с първоначална тръжна цена от 2000.00 лв. без
ДДС за имота по т. I; 1000.00 лв. без ДДС за имота по т. II и подпише договор за покупкопродажба на гореописаните имоти, със спечелилия търга.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на общински имот - Поземлен имот №059060 представляващ
нива с площ 3000 кв. м., V категория при неполивни условия в землище на с. Драбишна с
ЕКАТТЕ 23056, актуван с АЧОС №1744/24.11.2014 година, възлизаща на 1550.00 лева без
ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг с първоначална тръжна продажна цена от
1550.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба за гореописания имот.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на годишното обезщетение на правото на ползване върху
поземлен имот №598003 в землището на с. Железино с ЕКАТТЕ 29101, собственост на
община Ивайловград, с площ 23.178 дка, актуван с АОС №1590/26.09.2013 г., в който е
предоставена концесия за добив на гнайс на „Гнайс комерс” ЕООД, възлизаща на 3580.00
лв. /три хиляди петстотин и осемдесет лева/, без ДДС.
Размерът на обезщетението следва да бъде актуализиран при промяна на данъчната
оценка на имота или при промяна на инфлационния индекс с повече от 3 %.
II. Одобрява оценката на годишното обезщетение на правото на ползване върху
поземлен имот №598006 в землището на с. Железино с ЕКАТТЕ 29101, собственост на
община Ивайловград, с площ 79.944 дка, актуван с АОС №1591/26.09.2013 г., в който е
предоставена концесия за добив на гнайс на „Гнайс комерс” ЕООД, възлизаща на 11800.00
лв. /единадесет хиляди и осемстотин лева/, без ДДС.
Размерът на обезщетението следва да бъде актуализиран при промяна на данъчната
оценка на имота или при промяна на инфлационния индекс с повече от 3 %.
IІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за учредяване
на ограничено вещно право за възмездно ползване на имотите по т. I и т. II с концесионера
„Гнайс комерс” ЕООД, за срока на концесионния договор.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл.
7, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 72 от ЗН, чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 45и от ППЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие за делба на ПИ (поземлен имот) №216144 – нива с площ от 7.414 дка
V категория при неполивни условия в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024
съгласно проект за делба № Ф01219/06.04.2015 г., като от имота се образуват: ПИ №216147 –
нива с площ 5.061 дка, V категория при неполивни условия в землище на гр. Ивайлов град,
съгласно скица-проект за делба № Ф01221/06.04.2015 г. и ПИ №216146 – нива с площ 2.353
дка, V категория при неполивни условия в землище на гр. Ивайловград, съгласно скица
проект за делба № Ф01220/06.04.2015 г.
II. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №216146 от „нива”
на „лозе”.
III. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички действия по
осъществяване делбата на имота на съставните му части и отразяването на промените върху
картата на възстановената собственост /КВС/.
IV. Дава съгласие ПИ №216146 – лозе да се предостави безвъзмездно за управление за
срок от 10 години на СОУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград.
V. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за управление
по т. IV.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 и 37о, ал.
4, т. 2 от ЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално
ползване.
II. Определя списъците на свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване, съгласно приложение №1.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
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 Панайот Георгиев Костадинов
поземлени имоти в землището на с. Славеево с ЕКАТТЕ 66932:
ПИ №077020 – 0,500 дка – V кат., местност „Гробищата” в землище с. Славеево с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00510/27.01.2015 година. Имотът е образуван от ПИ
№077017;
ПИ №077021 – 3,000 дка – V кат., местност „Под селото” в землище с. Славеево с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00511/27.01.2015 година. Имотът е образуван от ПИ
№077017.
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 №077017 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ №077020 и ПИ №077021 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 Панайот Георгиев
Костадинов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
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 Панайот Георгиев Костадинов
поземлени имоти в землището на с. Хухла с ЕКАТТЕ 77520:
ПИ №333005 – 7,609 дка – IХ кат., местност „Падините” в землище с. Хухла с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00250/27.01.2015 година;
ПИ №330012 – 1,588 дка – IХ кат., местност „Курбанища” в землище с. Хухла с НТП
– нива, съгласно скица-проект № Ф00251/27.01.2015 година;
ПИ №055022 – 4,000 дка – V кат., местност „Кукалата” в землище с. Хухла с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00252/27.01.2015 година. Имотът е образуван от имот
№055014;
ПИ №055021 – 1,492 дка – V кат., местност „Язовира” в землище с. Хухла с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00253/27.01.2015 година. Имотът е образуван от имот
№055014;
ПИ №000414 – 1,029 дка – V кат., местност „Чаирите” в землище с. Хухла с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00254/27.01.2015 година. Имотът е образуван от
имот №000278;
ПИ №000415 – 2,191 дка – V кат., местност „Кюрица” в землище с. Хухла с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00255/27.01.2015 година. Имотът е образуван от
имот №000278.
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 №055014 и ПИ №000278 има сключен договор за наем на земеделска
земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №333005, ПИ №330012, ПИ №055022, ПИ
№055021, ПИ №000414 и ПИ №000415 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 Панайот Георгиев
Костадинов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
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 Дена Димитрова Бункова поземлени
имоти в землището на с. Хухла с ЕКАТТЕ 77520:
ПИ №000418 – 3,051 дка – IХ кат., местност „Хармища” в землище с. Хухла с НТП –
изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00262/10.02.2015 година. Имотът е образуван от
ПИ №000171;
ПИ №000419 – 3,149 дка – IХ кат., местност „Петковия харман” в землище с. Хухла с
НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00263/10.02.2015 година. Имотът е
образуван от ПИ №000171.
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 №000171 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собственика на ПИ №000418 и ПИ №000419 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 Дена Димитрова
Бункова, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

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

04.05.2015 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 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 18 от ЗМСМА и чл.4, чл.10, ал. 2 от
Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите
възпоменателни знаци на територията на община Ивайловград приета на 10.02.2015 г. с
решение №11
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград именува с името „Тракия” площад в гр. Ивайловград
съгласно приложената скица, с площ 6440 кв. м и тангира при граници с улици и УПИ-та,
както следва: ул. ”Орфей” - от ОК-307 до кръстовището с ул. ”Г. Димитров”, ул. ”Г.
Димитров” от ОК-610 до ОК-279, УПИ ІІІ - за културен дом от кв. 73, УПИ ІІ- за кино,
магазин и клуб от кв. 73, ул. ”Св. Кл. Охридски” - кръстовището с ул. ”И. Вазов”, УПИ І-199
от кв. 51, УПИ ІІ-198 от кв. 51, улица от ОК-314 до ОК-274, УПИ І – за младежки клуб от кв.
50 и УПИ VІ - за поща от кв. 50.

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

04.05.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБ Щ И Н С К И

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№48
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 18 от ЗМСМА и чл.4, чл.10, ал. 2 от
Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите
възпоменателни знаци на територията на община Ивайловград приета на 10.02.2015 г. с
решение №11
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград именува с името улица „Генерал Александър Танев” от
ПУП на гр. Ивайловград от ОК-61 (ул. „Любимец”) до ОК-87 (ул. ”Шипка”), между квартал
21-22 и 27-22-а.

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

04.05.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№49
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 18 от ЗМСМА и чл.4, чл.10, ал. 2 от
Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите
възпоменателни знаци на територията на община Ивайловград приета на 10.02.2015 г. с
решение №11
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Преименува улица „Георги Димитров” с името улица ”България”.
ІІ. Освобождава от административна такса за издаване на удостоверение за
идентичност на име на улица, лицата с постоянен и настоящ адрес ул. ”Георги Димитров” до
30.06.2015 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

04.05.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№50
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград не опрощава разходите за погребението на Пауна
Станчева, по искане на синът й Георги Иванов Станчев от гр. Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

04.05.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№51
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отпуска еднократна финансова помощ на Атанас Николов Палов от гр.
Ивайловград, в размер на три хиляди 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

04.05.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№52
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 04.05.2015 година,
Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отпуска еднократна финансова помощ на Иван Георгиев Илчев от гр. Ивайловград,
в размер на триста 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” – 8
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

04.05.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

