
 

 

ДО  

Г-Н/ ЖА.................................................... 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 

 

 

                                                               И  З  В  Е  С  Т  И  Е    №11 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1, чл. 25, т.1 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1, т. 1 от ПОДОС 

 

 

СВИКВАМ 

Общински съвет Ивайловград  на Единадесето заседание за 2017 година, което ще се 

проведе на 20.12.2017 г. /сряда/ от 16.30 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при 

следния проект  за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д: 

 

I. Актуализация на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение №133 от 21.10.2013 г. на Общински съвет Ивайловград. 

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината    

 

ІI. Одобряване промени в структурата на общинска администрация,  утвърждаване числеността 

на персонала, считано от 01.01.2018 г. 

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината    

III. Поемане на общински дълг, чрез ползване на краткосрочен заем  

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината    

 

IV. Промяна на т. I, подточка I.1., подточка I.2. и подточка I.3. в Решение № 178/30.12.2013 

година на Общински съвет – Ивайловград. 

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината 

V. Обсъждане и утвърждаване на Културния календар на община Ивайловград за 2018 година с 

традиционни културни инициативи. 

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината 

VІ. Спортен календар на Община Ивайловград за 2018 г. 

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината 

 

VІI. Определяне на представител на Община Ивайловград, който да бъде включен в областната 

комисия на област Хасково, за изработване на областна здравна карта. 

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината    

 

VІII. Даване на съгласие за извършване на социална услуга „Изхранване на потребителите” на 

Дом за стари хора Ивайловград от Домашен социален патронаж Ивайловград. 

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината    

 

IX. Разпореждане с общинска собственост: 

IX.1. даване на съгласие за предоставяне на имотите от искане с вх. рег. №24-00-

420/29.11.2017 г. от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Хасково на ползвателите по списъка 

от комбинирана справка Приложение №1; 

IX.2. разрешение за продажба чрез публичен търг на общински имот: Едноетажна масивна 

сграда с друго предназначение №01 „Бетонов център със сграда” с площ 60 кв.м, находяща се в 

Стопански двор на с. Железино в държавен поземлен имот №600025, местност „---------„ по 

КВС на с. Железино с ЕКАТТЕ 29101,  актуван с АЧОС № 1617/17.07.2014 г.; 

 IX.3. разрешение за отдаването под наем на част от общински имот,  частна общинска 

собственост – апартамент №2, вх. А, ет.1 в жилищен блок, находящ се на ул. „Георги 



Димитров”, №19 в с. Попско,  състоящ се от две стаи, кухня  и сервизно помещение с полезна 

площ 44.38 кв.м., актуван с АЧОС №1531/22.03.2013 г. за срок от 3 /три/ години; 

 IX. 4. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско 

предприятие „Общинско горско предприятие - Ивайловград”, ЕИК 000235870 0297, за 

осъществяване на дейността им част от общински имот, частна общинска собственост –

Едноетажен масивен гараж, състоящ се от две клетки с обща площ 32.00 кв.м, находящ се в кв. 

50, поземлен имот  №190  по действащ ПУП на гр. Ивайловград, актуван с АЧОС № 

567/29.08.2002 г., за срок от  5 /пет/ години.  

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината    

                                                                              

X. Разрешение за признаване право на собственост: 

X.1. на наследниците на Димитър Янков Колев поземлен имот в землището на с. 

Глумово; 

X.2. на наследниците на Димитър Янков Колев поземлен имот в землището на с. Попско; 

X.3. на наследниците на Димитър Божинов Дуков поземлени имоти в землището на с. 

Конници;  

X.4. на наследниците на Стою Станков Кукев поземлени имоти в землището на с. 

Конници; 

X.5. на наследниците на Станко Манолов Макашев поземлени имоти в землището на с. 

Конници; 

X.6. на наследниците на Димитър Георгиев Капаклиев поземлени имоти в землището на 

гр. Ивайловград; 

X.7. на наследниците на Иван Недялков Панайотов поземлени имоти в землището на с. 

Гугутка; 

X.8. на наследниците на Ангел Колев Ангелов поземлени имоти в землището на с 

Покрован; 

X.9. на наследниците на Христо Станчев Янков поземлени имоти в землището на с 

Чучулига; 

X.10. на наследниците на на Димитър Николов Пачеманов поземлени имоти в землището 

на с Железино. 

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината 

 

XI. Докладни записки, питания, молби, предложения и др.   

 

  

19.12.2017 г. /вторник/ от 16.30 часа - съвместно заседание на  Комисията по бюджет и 

Комисията по общинска собственост. Заседанието ще се проведе в стая 307 на Общинска 

администрация.                                                                            

 

 

   

13.12.2017 г.   

гр. Ивайловград 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:     

                                                                             /ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/ 


