ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№23
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.03.2017
година, Протокол №3.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 и чл. 22
от Закона за туризма, съгласно Концепцията за туристическо райониране на България,
приета със заповед на министъра на туризма №Т- РД-16-103/11.03.2015 г., Заповед № ТРД-14-65/24.10.2016 г., за открита процедура по учредяване на Организация за управление
на Туристически район „Родопи” на Министъра на туризма
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за участие и членство на Община Ивайловград в Организацията за
управление на Туристически район „Родопи”.
ІІ. Приема проект на Устав и Програмна декларация на Туристически район
„Родопи”, и осигурява от бюджета на общината годишния членски внос.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград – Диана Димитрова Овчарова,
да представлява Община Ивайловград в Организацията за управление на Туристически
регион «Родопи».
ІV. В случай на невъзможност за участие на упълномощеното лице Диана
Димитрова Овчарова, да бъде заместено пълноправно от Красимир Илиев Димитров, като
резервен член.

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

28.03.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№24
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.03.2017
година, Протокол №3.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема следната ДЕКЛАРАЦИЯ:
І. Изцяло споделя и подкрепя усилията на Община Ивайловград и жителите на гр.
Ивайловград, против стартирането на нови процедури за проучване и добив на строителни
материали в непосредствена близост до чертите на града.
ІІ. Призовава всички институции имащи отношение, да предприемат ефективни
действия, недопускащи проучване и концесии за добив на строителни материали върху
плодородни земеделски земи.
ІІІ. Категорично се противопоставя на искането за учредяване на вещно право на
ползване на „Булгнайс” ООД върху общински поземлен имот №000195 в землището на гр.
Ивайловград.
ІV. Възлага на Председателя на Общинския съвет да предприеме действия,
съгласно българското законодателство, относно изпращането на горепосочената
декларация до компетентните органи.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” –4
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

28.03.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№25
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.03.2017
година, Протокол №3.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
чл. 45, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - Гараж с площ
21.00 кв. м, състоящ се от една клетка, разположен на първи етаж в жилищна сграда,
находяща се на ул. „Тракия” №2, попадаща в урегулиран поземлен имот І от кв. 13 по
ПУП на с. Железино, одобрен със Заповед №530/19.04.1967г., актуван с АЧОС №
2381/15.03.2017 г.
ІІ. 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” –1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

28.03.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№26
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.03.2017
година, Протокол №3.
Общинският съвет на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от
ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка с изискванията за кандидатстване по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за подбор
на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие, община Ивайловград да подаде проектно предложение “Създаване
на общинско социално предприятие „Социални услуги-Ивайловград“ по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4
„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в
социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост”, посредством процедура на подбор на проекти с един
краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“.
ІІ. Новосъздаденото по чл.52 от Закона за общинската собственост общинско
„Социално предприятие „Социални услуги-Ивайловград“ да стартира дейността си след
подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4
„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в
социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един
краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“.
ІІІ. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на новосъздаденото
социално предприятие на следния имот – публична общинска собственост, с обща площ
152,32 кв. м. от приземния етаж на „Болнична сграда”, с акт за собственост №1691 от
15.10.2014 г., с административен адрес гр. Ивайловград, ул. „Оборище“ №10, за срока на
изпълнение на проекта по т.1 и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта
и спазване на ангажимента за устойчивост, посочен в т. 23.2 от Условията за
кандидатстване и административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, както и в помещението да бъде извършен ремонт.
ІV. Функционирането на социалното предприятие, както и заетостта на минимум
50 процента от новоназначените представители на целевата група да се запази за период
не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности.
V. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подготви и внесе
необходимата проектна документация.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
28.03.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№27
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.03.2017
година, Протокол №3.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната
Р Е Ш И:
Общинският съвет Ивайловград утвърждава командировъчните разходи на Дарина
Михайлова Кисьова-Зафирова – Председател на Общински съвет Ивайловград за периода
месец април 2016 г. до месец февруари 2017 година, в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

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

28.03.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№28
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 28.03.2017
година, Протокол №3.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната
Р Е Ш И:
Общинският съвет Ивайловград утвърждава командировъчните разходи на Диана
Димитрова Овчарова – Кмет на Община Ивайловград за периода месец април 2016 г. до
месец февруари 2017 година, в размер на 310.00 /триста и десет/ лева.

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

28.03.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

