ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№8
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград, допълва т.1 от Решение №139/24.08.2016 г. по
следния начин:
І. Дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства с проект „Рехабилитация на
общинска пътна мрежа в Община Ивайловград“ за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и обхваща дейности за реконструкция и рехабилитация на
част от четвъртокласна общинска пътна мрежа, както следва:
1. Обект: Път HKV2052/III-598, Свирачи-Мандрица/-Белополяне.
2. Обект: Път HKV2061/III-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджаман. Константин и Елена - Римски мост.
3. Обект: Път HKV2042/III-5906, Железино-Гугутка/-Железино-Пъстроок.
4. Обект: Път HKV2039/II-59, Крумовград-п.к.II-59/ - Планинец-Соколенци,
като общата дължина на горепосочените пътища, която ще бъде обхваната в
проектното предложение ще бъде съобразена с максималния размер на общите допустими
разходи, съгласно чл.11, ал.2 от Наредба №12, като за един проект не може да надхвърля
левовата равностойност на 3 000 000 евро.
ІІ. Потвърждава, че заложените дейности в проекта съответсват на Общински план
за развитие на Община Ивайловград за периода 2014-2020 година, Стратегическата цел 1 –
Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите,
Приоритет 1. Изграждане и обновяване на инфраструктурата за интегрирано
пространствено развитие и опазване на околната среда, Специфична цел СЦ 1.1:
Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме всички
необходими действия, относно проектното предложение.
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Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Програма за енергийна ефективност на
Община Ивайловград за периода 2017 – 2019 година.
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Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава съгласие да бъде внесено искане за отпускане на безлихвен заем от
ПУДООС по следния проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на
водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите
пространства на улици: ул. „Г.С.Раковски”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Св.Св. Кирил и
Методий” – гр. Ивайловград и ул. „Армира”, с. Свирачи и подмяна на водопроводно
отклонение на санирана жилищна сграда на ул. „Армира” №4, гр. Ивайловград и
допълнение, съгласно Решение №157/28.11.2016 година на Общински съвет-Ивайловград
с подобекти:

Реконструкция на водопровод и канал по ул. „Иван Вазов”;

Реконструкция на водопровод по ул. „Орфей”;

Реконструкция на водопровод по ул. „Възрожденска”.”
2. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да изготви необходимите
документи за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на безлихвен заем.
3. Обявява обекта по т. 1 за приоритетен.
4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
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Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.198е,
ал.3, ал.5 от Закона за водите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград дава мандат на представителя на община
Ивайловград, Красен Кръстев - зам.-кмет на община Ивайловград, за редовно заседание на
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 28.02.2017 г. в
сградата на Областна администрация Хасково, където да изрази следната позиция:
1. Да се приеме отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Хасково за 2016 г.;
2. Да се приеме отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Хасково
за 2016 г.;
3. Да се приеме годишния финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Хасково за 2016 г.;
4. Да се приеме бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Хасково за 2017 г.
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Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о, ал.1 и ал. 4 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал .4 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 60, ал. 1,
предложение второ от АПК
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за индивидуално и
общо ползване по землища на територията на Община Ивайловград, описани в Годишния
план за паша за стопанската 2017/2018 г. (Приложение №1), неразделна част от
настоящето решение.
2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално и общо ползване за
стопанската 2017/2018 г. имотите по т. 1 и приема Годишен план за паша за стопанската
2017/2018 г., съдържащ размера и местоположението им в землищата на населените места
(Приложение №1).
3. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се
отдадат под наем при спазване на условията на чл. 37и, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от
ЗСПЗЗ, за срок от 10 (десет) стопански години считано от 01.10.2017 г. на собственици
или ползватели на животновъдни стопански обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида
на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасищата, мерите
и ливадите от общинския поземлен фонд да се предоставят под наем на лица, които нямат
данъчни задължения към община Ивайловград, както и задължения към Държавен фонд
„Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в,
ал. 3, т .2 от ЗСПЗЗ.
4. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване в
Приложение №1, да бъдат разпределени между правоимащите лица от комисия, назначена
със Заповед на Кмета на Община Ивайловград.
5. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при спазване
на условията на чл. 37и, ал. 1 , ал. 4 и ал. 6 от ЗСПЗЗ, като отчете наличието на
притежавани или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади.
Комисията да състави протокол за окнчателно разпределение на имотите при наличие на
необходимите площи в срок до 1 май 2016 година.
6. При недостиг на пасища, мери и ливади в землището, комисията да извърши
допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до достигане на
нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на определените в Приложение №1
пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
7. Въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на наемната цена,
кметът на общината да сключи договори за наем със срок на действие от 10 стопански
години, считано от стопанската 2017/2018 година. На основание чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ,
при сключване на договорите за наем на пасища, мери и ливади от държавния и общински
поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал.2 от Наредба №2 от 17 февруари
2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и
мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, за две стопански
години от сключването на договора.

8. На основание чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на
Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската
2017/2018 г.), останалите свободни цели имоти-пасища, мери и ливади, определени за
индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, в които
да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
9. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга
по ал. 13 свободни цели имоти - пасища, мери и ливади да се отдадат под наем по реда на
Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (за стопанската
2017/2018 г.), чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на собственици на
пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние, съгласно реда, определен в правилника за
прилагане на закона. Ако няма кандидати за наемане на цели имоти - пасища, мери и
ливади поради това, че в по-голямата си част представляват гори, то по желание на
клиента, след замерване на имота от компетентните служители в Д ФСДУС, да се състави
електронен файл на петното -допустимият слой, който може да се почисти и посочен като
такъв - т. н. shape file с който да се вижда точното място и площта на имота, за който
клиента ще може да получи правни основания за стопанската 2017/2018 г., чрез
едногодишен договор за наем на земеделска земя.
10. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на
територията на община Ивайловград, съгласно Приложение №2.
11. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на
мерите, пасищата и ливадите, както следва:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
12.1. Община Ивайловград предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни
животни земеделски земи – общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища,
мери и ливади, в състоянието, в което се намира, като осигурява безпрепятственото им
ползване.
12.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за
директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане на
земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира
подпомагане на земеделския производител.
12.3. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните
селища на Община Ивайловград се задължават да следят за изпълнението на Правилата за
ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При
констатирани нарушения да уведомяват Община Ивайловград.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
12.4. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по
предназначение, а именно:
- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да
се извършва като алтернатива на пашата или като метод на борба с плевели;
- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни;
- Ливадите се използват за косене;
12.5. Ползвателите да спазват одобрените със Заповед №РД09-122/23.02.2015г.
на Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и
екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро
земеделско състояние на земята”;

12.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с
битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
12.7. Да не палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите;
12.8. Да не извършват паша нощем и без пастир, както и да не се допуска
лагеруване на домашни животни в пасищата;
12.9. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и ливади, както и
на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са
извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и
ликвидиране на болестите по животните;
12.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата;
12.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем
пасища, мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение на
компетентните органи;
12.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;
12.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени
препарати за обезпаразитяване и наторяване;
12.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите,
както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир;
12.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;
12.16. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд
организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем;
12.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски
земи по Закона за опазване на земеделски земи, Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи и други нормативни актове.
13. На основание чл. 60, ал.1, предложение второ от АПК, допуска
предварително изпълнение на решенията.
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“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№13
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 и
ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал. 1 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:
І. Разрешава продажбата на общински имот - апартамент №1 на ет.1, състоящ се
от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, находящ се в жилищна сграда на ул.
„Пробуда”, №4, попадаща в УПИ ІV от кв. 18 по ПУП на с. Железино, одобрен със
Заповед № 530/19.04.1967г., актуван с АЧОС № 246/22.04.1999 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето й в Общински съвет за одобрение.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№14
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 и
ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал. 1, т. 4 и ал.2 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:
І. Разрешава продажбата на общински имот - УПИ ІХ-105 от кв.7 с площ 630 кв.
м, по ПУП на с. Драбишна, одобрен със Заповед № 1926/28.09.1966 г., актуван с АЧОС №
472/09.01.2002 г., ведно с построената в него едноетажна сглобяема жилищна сграда със
застроена площ 65.46 кв. м., актувана с АЧОС 137/26.03.1998 г., състояща се от три стаи,
антре и сервизни помещения.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето й в Общински съвет за одобрение.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№15
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
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 ХІ-128 с площ 445 кв. м. от кв. 12,
ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със сглобяеми елементи „Пивница”
със застроена площ 80 кв. м по ПУП на с. Гугутка, одобрен със Заповед №129/04.06.2010
г., актуван с АЧОС №1144/02.08.2010 година, възлизаща на 3320.00 лв./три хиляди
триста и двадесет лева/, без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички
необходими действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания
имот с обща първоначална тръжна цена от 3320.00 лв. без ДДС и подпише договор за
покупко-продажба на посочения имот.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№16
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
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 - Дворно място - УПИ І-74 с площ 2000
кв. м. от кв. 9, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда бивше „Училище”
със застроена площ 268 кв. м по действащ ПУП на с. Одринци от 1935 г., актуван с
АЧОС №428/19.03.2001 година, възлизаща на 7990.00 лв./седем хиляди деветстотин и
деветдесет лв.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички
необходими действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания
имот с обща първоначална тръжна цена от 7990.00 лв. без ДДС и подпише договор за
покупко-продажба на посочения имот.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№17
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
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 - едноетажна масивна сграда бивше
„Училище” със застроена площ 132 кв. м, находяща се в УПИ І-33 от кв. 12 по ПУП на с.
Меден бук, одобрен със Заповед №111/30.03.1989 г., актуван с АЧОС №209/28.12.1998
година, възлизаща на 1630.00 лв./ хиляда шестстотин и тридесет лева/, без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички
необходими действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания
имот с обща първоначална тръжна цена от 1630.00 лв. без ДДС и подпише договор за
покупко-продажба на посочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” –3
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№18
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и
чл. 59, ал. 2 от Наредба за ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие да се учреди в полза на Христо Димитров Чакъров право на
допълващо застрояване в размер на 20,35 кв. м. в общински имот УПИ VII-966 от кв. 26 по
ПУП на гр. Ивайловград, съгласно примерна схема от Д СИ.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка на правото на строеж в имота по т. I и внасянето й в ОбС Ивайловград за
одобрение.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№19
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, във
връзка с чл. 124а, ал. 5, чл. 124б, ал. 1, чл. 59 и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава изготвянето на проект за ПУП- ПЗ /подробен устройствен план-план
за застрояване/ на ПИ /поземлен имот/ №039007 в землището на гр. Ивайловград,
ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград с цел смяна предназначението на земята и застрояване
на имота за реализиране на инестиционен проект „Цех за преработка и опаковане на
селскостопанска продукция”.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№20
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продуктии
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие, Кмета на община Ивайловград, да одобри Годишен план за
ползване на дървесина за 2017 г. в горските територии, собственост на Община
Ивайловград в размер на7689 пл. м3/плътни метри кубични/ лежаща маса.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да утвърди Графика за продажба
на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на община
Ивайловград по чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№21
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал. 4 от
ЗОС и чл. 25, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Общинско горско
предприятие - Ивайловград”, ЕИК 000235870 0297, за осъществяване на дейността им
следната вещ – общинска собственост: товарен автомобил ДАЧИЯ ДЪСТЪР, –
регистриран със свидетелство за регистрация
№008248665 от 02.02.2017 г., с
регистрационен № Х 4988 КК.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да издаде заповед за предоставяне
безвъзмездно за управление на „Общинско горско предприятие - Ивайловград”, на вещ,
общинска собственост, описана по т.І от настоящото решение.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№22
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.02.2017
година, Протокол №2.
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 хиляда и седемстотин лева.
ІІ. Отпуска еднократна финансова помощ на Мария Димитрова Добрева от с.
Мандрица, общ. Ивайловград, в размер на хиляда и седемстотин лева.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да осигури необходимите средства
от общинския бюджет.

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

27.02.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

