ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№148
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 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:
1.
Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет за
финансиране на капиталовите разходи през 2017 година /IV - то тримесечие/.
2.
Разходите за извършването на промените, са осигурени компенсиращи
промени по бюджета „Дневен център за деца с увреждания” и целеви трансфер от
МРРБ.

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

20.12.2017 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 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1.
Отменя Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение №133/21.10.2013 г. на Общински съвет Ивайловград;
2.
Приема Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество;
3.
Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изпълнение на решението.

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

20.12.2017 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 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и в изпълнение разпоредбите на Закона за
държавния бюджет на Р България
Р Е Ш И:

Общински съвет Ивайловград, считано от 01.01.2018 г.
1.
УТВЪРЖДАВА следните показатели за численост на персонала за 2018
година, разпределени по дейности и организационни структури, съгласно приложение 1
2.
ОДОБРЯВА обща численост в размер на 337 щатни бройки, в т.ч. 216
като делегирана от държавата дейност и 121 местна отговорност.

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

20.12.2017 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 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА,
Закона за общинския дълг
Р Е Ш И:

чл.17. ал.1 от

Общински съвет Ивайловград :
1. Разрешава да бъде удължен с 12 месеца срокът за погасяване на кредита,
отпуснат на община Ивайловград от „Търговска банка Д“ АД по Договор за кредит №
2725.1216 от 21.12.2016 г. Учреденият залог по кредита го обезпечава и за удължения
срок.
2. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение с оглед осъществяването на процедурата за
удължаването на кредита по точка 1, като подпише от името на Община Ивайловград
анекса към Договор за кредит №2725.1216 от 21.12.2016 г., относно удължаването на
срока на кредита, както и всички други документи свързани с предоговарянето на
кредита.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание
чл.60 ал.1 от Административнопроцесуален кодекс с цел защита на важни обществени
интереси и защита на местната общност.

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

20.12.2017 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 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 от
ЗМДТ
Р Е Ш И:

Общински съвет - Ивайловград:
1. Променя т. I, подточка I.1, а именно:
 "Разходи за поддържане на регионално депо за ТБО"
2 326.40 лв."
2. Променя т. I, подточка I.2., а именно:
 "Разходи за поддържане на регионално депо за ТБО
1 000.00
лв."
3. Променя т. I, подточка I.3.а именно: "Разходи за транспортиране на ТБО до
Регионален център за управление на отпадъците – гр. Кърджали
- 39 617.40 лв."
4. Създава нова подточка I.4.
Дължими отчисления, съгласно чл. 60 от ЗУО
487.80 лв.
Дължими отчисления, съгласно чл. 64 от ЗУО
- 8 100.00 лв.

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

20.12.2017 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 20.12.2017
година, Протокол №11
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 2018 година с традиционни културни инициативи.

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

20.12.2017 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 20.12.2017
година, Протокол №11
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 2018 г.

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

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№155
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.29,
ал.4 от Закона за лечебните заведения
Р Е Ш И:

Общински съвет Ивайловград определя за представител на Община
Ивайловград, Красен Кръстев, заместник – кмет на Община Ивайловград, който да бъде
включен в назначената от Министъра на здравеопазването областната комисия на
област Хасково, за изработване на областна здравна карта.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№156
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1.
Дава съгласие социалната услуга „Изхранване на потребителите” на Дом
за стари хора Ивайловград да се извършва от Домашен социален патронаж –
Ивайловград със срок до 31.12.2018 г.
2.
Възлага на Кмета на Община Ивайловград да предприеме всички
необходими действия по изпълнение на решението по т. І и упълномощи Управителя на
Домашен социален патронаж – Ивайловград, да сключи договор със срок до 31.12.2018
г. за извършване на услугата, както и да издава необходимите за услугата документи.

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

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№157
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от
ЗСПЗЗ, чл. 75б от ППЗСПЗЗ и влезли в сила заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава съгласие за предоставяне на имотите от искане с вх. рег. №24-00420/29.11.2017 г. от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Хасково на ползвателите по
списъка от комбинирана справка Приложение №1.
2. Упълномощава Кмета на община Ивайловград в 7 –дневен срок от влизане на
настоящото решение в сила да предприеме действия по изготвянето на заповед.
3. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да сключи договори за наем за
стопанската 2017/2018 г. с ползвателите по списъка от комбинирана справка
Приложение №1 от т. I, след издаване на заповедта по т. II.

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

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№158
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост за 2017 г. на Община Ивайловград, приета с Решение
№4/30.01.2017 г. на Общински съвет – Ивайловград в частта на раздел ІІІ. „Описание на
имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и
продажба”, със следния имот: Едноетажна масивна сграда 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.
2. Разрешава продажбата 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.
3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето и в Общински съвет за одобрение.

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

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№159
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал.3 от
ЗОС, чл. 21 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава 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.
2. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия за
провеждане на публичен търг с годишна начална тръжна цена в размер на 665.76 лв.
/шестстотин шестдесет и пет лв. и 76 ст./, определена съгласно Методика за определяне
на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда
на чл. 14 от ЗОС и на общински жилища по реда на Наредба за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища
от общинския жилищен фонд, приета с Решение № 17/29.02.2016 г. Общински съвет –
Ивайловград и сключи договор за отдаване под наем на горепосочения имот.

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

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№160
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от
ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. 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
2. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да издаде заповед за предоставяне
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общинско горско предприятие
- Ивайловград”, на имота, описан в т.І от настоящото решение.

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

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№161
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
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:
1. Дава съгласие да се възстанови на наследниците на Димитър Янков Колев
поземлен имот в землището на с. Глумово с ЕКАТТЕ 15179:
ПИ №005014 – 19.991 дка – IX кат., местност „Глумово” в землище с. Глумово с
НТП – Нива, съгласно скица-проект № Ф00017/03.11.2017 година. Имотът е образуван
от №005011.
2. 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. Глумово.
3. Ако за ПИ №005011 има сключен договор за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собствениците на ПИ №005014 могат да влязат във владение на
имота си след края на стопанската 2017/2018 г., т. е. считано от 01.10.2018 г., за да
бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Димитър
Янков Колев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

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

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№162
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
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:
1. Дава съгласие да се възстанови на наследниците на Димитър Янков Колев
поземлен имот в землището на с. Попско с ЕКАТТЕ 57769:
ПИ №000289 – 8.000 дка – IX кат., местност „Зад селската фурна” в землище с.
Попско с НТП – Пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00513/23.10.2017 година.
Имотът е образуван от №000264.
2. 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. Попско.
3. Ако за ПИ №000264 има сключен договор за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собствениците на ПИ №000289 могат да влязат във владение на
имота си след края на стопанската 2017/2018 г., т. е. считано от 01.10.2018 г., за да
бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Димитър
Янков Колев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

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

20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№163
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава да се предоставят на наследниците на Димитър Божинов Дуков
поземлени имоти в землището на с. Конници с ЕКАТТЕ 38317:
ПИ №018007 – 5.921 дка – ІХ кат., местност „Белите камъни” в землище с.
Конници с НТП –нива, съгласно скица № Ф00209/16.11.2017 година.
ПИ №019004 – 9.429 дка – ІХ кат., местност „Керин кладенец” в землище с.
Конници с НТП – нива, съгласно скица № Ф00212/16.11.2017 година.
ПИ №019005 – 4.902 дка – ІХ кат., местност „Селото” в землище с. Конници с
НТП – пасище, мера, съгласно скица № Ф00210/16.11.2017 година.
ПИ №049001 – 3.952 дка – ІХ кат., местност „Лозята” в землище с. Конници с
НТП – изоставена нива, съгласно скица № Ф00211/16.11.2017 година.
ПИ №049004 – 7.954 дка – ІХ кат., местност „Юнджеюле” в землище с. Конници
с НТП – изоставена нива, съгласно скица № Ф00213/16.11.2017 година.
2. 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.
3. Ако за ПИ №018007, ПИ №019004, ПИ №019005, ПИ №049001 и ПИ №049004
има сключени договори за наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика
може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2017/2018 г., т. е.
считано от 01.10.2018 г.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Димитър
Божинов Дуков, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№164
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава да се предоставят на наследниците на Стою Станков Кукев
поземлени имоти в землището на с. Конници с ЕКАТТЕ 38317:
ПИ №018009 – 1.910 дка – ІХ кат., местност „Алвар махала” в землище с.
Конници с НТП –нива, съгласно скица № Ф00216/16.11.2017 година.
ПИ №044003 – 4.001 дка – ІХ кат., местност „Бостанлъка” в землище с. Конници
с НТП – ливада, съгласно скица № Ф00217/16.11.2017 година.
ПИ №050002 – 1.234 дка – ІХ кат., местност „Бостанлъка” в землище с. Конници
с НТП – изоставена нива, съгласно скица № Ф00218/16.11.2017 година.
ПИ №050015 – 7.749 дка – ІХ кат., местност „Таукчи бунар” в землище с.
Конници с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00214/16.11.2017
година. Имотът е образуван от ПИ №050007 и ПИ №050006;
ПИ №050016 – 11.315 дка – ІХ кат., местност „Таукчи бунар” в землище с.
Конници с НТП – изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф00215/16.11.2017
година. Имотът е образуван от ПИ №050014 и ПИ №050005;
2. 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.
3. Ако за ПИ №018009, ПИ №044003, ПИ №050002, ПИ №050006, ПИ №050007,
ПИ №050005 и ПИ №050014 има сключени договори за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собственика на ПИ №018009, ПИ №044003, ПИ №050002, ПИ
№050005 и ПИ №050014 може да влезе във владение на имотите си след края на
стопанската 2017/2018 г., т. е. считано от 01.10.2018 г.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Стою Станков
Кукев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№165
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава да се предоставят на наследниците на Станко Манолов Макашев
поземлени имоти в землището на с. Конници с ЕКАТТЕ 38317:
ПИ №017002 – 2.277 дка – ІХ кат., местност „Училището” в землище с. Конници
с НТП –нива, съгласно скица № Ф00208/06.11.2017 година.
ПИ №050009 – 11,142 дка – ІХ кат., местност „Алваркево” в землище с.
Конници с НТП – изоставена нива, съгласно скица № Ф00207/06.11.2017 година.
ПИ №050011 – 8.763 дка – ІХ кат., местност „Илинден” в землище с. Конници с
НТП – изоставена нива, съгласно скица № Ф00206/06.11.2017 година. Имотът е
образуван от имот №050004.
2. 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.
3. Ако за ПИ №017002, ПИ №050009 и ПИ №050004 има сключени договори за
наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №017002, ПИ
№050009 и ПИ №050011 може да влезе във владение на имотите си след края на
стопанската 2017/2018 г., т. е. считано от 01.10.2018 г.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Станко Манолов
Макашев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№166
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава да се предоставят на наследниците на Димитър Георгиев
Капаклиев поземлени имоти в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024:
ПИ №000545 – 4.504 дка – ІХ кат., местност „Манастира” в землище гр.
Ивайловград с НТП –пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф01473/24.11.2017
година. Имотът е образуван от имот №000523.
ПИ №000834 – 9.600 дка – ІV кат., местност „Лозята” в землище гр.
Ивайловград с НТП – пасище, мера, съгласно скица № Ф01474/24.11.2017 година.
Имотът е образуван от имот №000659.
2. 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 гр. Ивайловград.
3. Ако за ПИ №000523 и ПИ №00659 има сключени договори за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №00545 и ПИ №000834
може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2017/2018 г., т. е.
считано от 01.10.2018 г.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Димитър
Георгиев Капаклиев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№167
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава да се предоставят на наследниците на Иван Недялков Панайотов
поземлени имоти в землището на с. Гугутка с ЕКАТТЕ 18054:
ПИ №000614 – 2.000 дка – VІІІ кат., местност „Кара чалъка” в землище с.
Гугутка с НТП –гора в зем. земи, съгласно скица-проект № Ф00246/04.12.2017 година.
Имотът е образуван от ПИ №000338.
ПИ №000619 – 0.365 дка – ІХ кат., местност „Харманите” в землище с. Гугутка
с НТП – гора в зем. земи, съгласно скица-проект № Ф00244/04.12.2017 година. Имотът
е образуван от ПИ №000459.
ПИ №000616 – 0.096 дка – ІХ кат., местност „Харманите” в землище с. Гугутка
с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00243/04.12.2017 година. Имотът е образуван
от ПИ №000453.
ПИ №000454 – 0.862 дка – ІХ кат., местност „Харманите” в землище с Гугутка с
НТП –нива, съгласно скица № Ф00245/04.12.2017 година.
2. 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. Гугутка.
3. Ако за ПИ №000338, ПИ №000459, ПИ №000453 и ПИ №000454 има
сключени договори за наем на земеделска земя с община Ивайловград, собственика на
ПИ №000614, ПИ №000619, ПИ №000616 и ПИ №000454 може да влезе във владение
на имотите си след края на стопанската 2017/2018 г., т. е. считано от 01.10.2018 г.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Иван
Недялков Панайотов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№168
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава да се предоставят на наследниците на Ангел Колев Ангелов
поземлени имоти в землището на с Покрован с ЕКАТТЕ 57145:
ПИ №015016 – 1.106 дка – ІХ кат., местност „Кавачките” в землище с. Покрован
с НТП –пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00190/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №015001.
ПИ №015017 – 1.210 дка – ІХ кат., местност „Демочкур” в землище с. Покрован
с НТП –пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00191/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №015001.
ПИ №015018 – 1.002 дка – ІХ кат., местност „Еленка” в землище с. Покрован с
НТП –пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф00192/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №015001.
2. 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. Покрован.
3. Ако за ПИ №015001 има сключен договор за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собственика на ПИ №015016, ПИ №015017 и ПИ №015018,
може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската 2017/2018 г., т. е.
считано от 01.10.2018 г.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Ангел Колев
Ангелов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№169
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава да се предоставят на наследниците на Христо Станчев Янков
поземлени имоти в землището на с Чучулига с ЕКАТТЕ 81829:
ПИ №012004 – 5.000 дка – ІХ кат., местност „Около селото” в землище с.
Чучулига с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00069/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №012003.
ПИ №012005 – 2.800 дка – ІХ кат., местност „Около селото” в землище с.
Чучулига с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00070/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №012003.
ПИ №012006 – 1.000 дка – ІХ кат., местност „Около селото” в землище с.
Чучулига с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00071/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №012003.
ПИ №012007 – 1.600 дка – ІХ кат., местност „Около селото” в землище с.
Чучулига с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00072/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №012003.
ПИ №012008 – 6.000 дка – ІХ кат., местност „Оморженски път” в землище с.
Чучулига с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00073/07.12.2017 година. Имотът
е образуван от ПИ №012003.
ПИ №012009 – 2.700 дка – ІХ кат., местност „Каратепенска пътека” в землище с.
Чучулига с НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00074/07.12.2017 година. Имотът
е образуван от ПИ №012003.
ПИ №012010 – 2.300 дка – ІХ кат., местност „Тръстиките” в землище с.
Чучулига с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00075/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №012003.
ПИ №012011 – 3.400 дка – ІХ кат., местност „Харманите” в землище с. Чучулига
с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00076/07.12.2017 година. Имотът е образуван
от ПИ №012003.
ПИ №012012 – 4.000 дка – ІХ кат., местност „Бунари” в землище с. Чучулига с
НТП – нива, съгласно скица-проект № Ф00077/07.12.2017 година. Имотът е образуван
от ПИ №012003.
ПИ №012014 – 6.200 дка – ІХ кат., местност „Около селото” в землище с.
Чучулига с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00078/07.12.2017 година. Имотът е
образуван от ПИ №012003.

2. 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. Чучулига.
3. Ако за ПИ №012003 има сключен договор за наем на земеделска земя с
община Ивайловград, собственика на ПИ №012004, ПИ №012005, ПИ №012006, ПИ
№012007, ПИ №012008, ПИ №012009, ПИ №012010, ПИ №012011, ПИ №012012 и ПИ
№012014
може да влезе във владение на имотите си след края на стопанската
2017/2018 г., т. е. считано от 01.10.2018 г.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Христо
Станчев Янков, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№170
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 20.12.2017
година, Протокол №11
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава да се предоставят на наследниците на Димитър Николов
Пачеманов поземлени имоти в землището на с Железино с ЕКАТТЕ 29101:
ПИ №000407 – 6.000 дка – VІІ кат., местност „Айваджика” в землище с.
Железино с НТП –нива, съгласно скица-проект № Ф00223/13.09.2017 година. Имотът
е образуван от ПИ №000378.
ПИ №549008 – 5.041 дка – VІІ кат., местност „Алексовия кладенец” в землище
с. Железино с НТП – пасище с храсти, съгласно скица-проект № Ф00225/14.09.2017
година. Имотът е образуван от ПИ №549001.
ПИ №549009 – 2.062 дка – VІІ кат., местност „Харманите” в землище с.
Железино с НТП – пасище с храсти, съгласно скица-проект № Ф00224/14.09.2017
година. Имотът е образуван от ПИ №549001.
ПИ №549010 – 2.071 дка – VІІ кат., местност „Под селото” в землище с.
Железино с НТП – пасище с храсти, съгласно скица-проект № Ф00226/14.09.2017
година. Имотът е образуван от ПИ №549001.
2. 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.
3. Ако за ПИ №000378 и ПИ №549001 има сключени договори за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №000407, ПИ №549008,
ПИ №549009 и ПИ №549010 може да влезе във владение на имотите си след края на
стопанската 2017/2018 г., т. е. считано от 01.10.2018 г.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Димитър Николов
Пачеманов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
20.12.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

