ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№122
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общинският съвет приема Отчета за дейността на Общински съвет Ивайловград и
постоянните комисии към ОбС, за първото полугодие на 2016 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№123
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Отчет на Кмета на община Ивайловград за
изпълнение на решенията на ОбС, за първото полугодие на 2016 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -2

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№124
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и 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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет за
финансиране на капиталовите разходи през 2016 година /III - то тримесечие/.
ІІ. Средствата за извършването на промените, да бъдат осигурени с компенсиращи
промени в собствените средства на общината и второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити, съгласно Поименния списък за капиталови разходи.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№125
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Утвърждава членове на Местна комисия за обществен ред и сигурност, в състав:
Председател: Диана Овчарова – кмет на Община Ивайловград
Секретар:
Красен Кръстев – заместник-кмет на Община Ивайловград
Членове: 1. Дарина Кисьова-Зафирова – председател на Общински съвет Ивайловград
2. Стефан Стамболов – началник на Районно управление – Ивайловград
3. Николай Койчев – внд началник група „ОП”
4. Александра Хорозова – директор на СОУ „Христо Ботев” Ивайловград
5. Елена Стефанова – директор на дирекция „Социално подпомагане”
6. Георги Георгиев – инспектор Пробационна служба
7. Георги Гинчев – началник на ГПУ – Ивайловград
8. Красимир Димитров – общински съветник
9. Йордан Араджиев – общински съветник
10. Мехмед Хасан – общински съветник
ІІ. Утвърждава Обществен договор за ред и сигурност и възлага на кмета на Община
Ивайловград да подпише договора за обществен ред и сигурност с председателя на ОбС
Ивайловград и с началника на РУ – Ивайловград.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№126
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в
кв. 22 по ПУП на гр. Ивайловград.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да предприеме необходимите
процедурни действия съгласно ЗУТ за допускане изработване на проект за изменение на
ПУП – ПРЗ в кв. 22 по ПУП на гр. Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –7
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№127
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.2 и във
връзка с чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, вещ
/общинска собственост/ - специален автомобил „РЕНО МАСТЕР”, регистриран със
свидетелство за регистрация № 800228920 от 05.08.2016 г. с рег. № Х 9428 КВ.
II. Възлага на Кмета на община Ивайловград, да издаде заповед за безвъзмездно
предоставяне за управление на вещ общинска собственост по т. I на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№128
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие за делба на ПИ (поземлен имот) №042001 – изоставена нива с площ
от 410.866 дка, IX категория при неполивни условия, м. „Бадемлъка” в землището на с.
Свирачи с ЕКАТТЕ 65704, актуван с АЧОС №2005/25.05.2016 г., като от имота се
образуват:
ПИ №042006 – изоставена нива с площ 3.000 дка, IX категория при неполивни
условия, м.„Бадемлъка” в землище на с.Свирачи, съгласно скица-проект за делба №
Ф00475/15.06.2016 г.
ПИ №042007 – изоставена нива с площ 407.866 дка, IX категория при неполивни
условия, м. „Бадемлъка” в землище на с. Свирачи, съгласно скица-проект за делба
№000476/08.07.2016 г.
II. 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/.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№129
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и
чл. 15, ал. 2 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за отдаването под наем на помещения: кръчма - 1 бр., магазин – 1
бр., склад – 2 бр. с обща полезна площ 120 кв. метра, част от първи етаж на двуетажна
масивна сграда бивш „Младежки дом”, актувана с АПОС №184/04.09.1998 г., находяща се в
УПИ IV от кв. 7 по действащ ПУП на с. Меден бук, за срок от 5 /пет/ години.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия за
провеждането на публичен търг и сключването на договор за отдаване под наем на
горепосочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№130
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и
чл. 15, ал. 2 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за отдаването под наем на помещения: салон с барплот - 1 бр., склад
– 2 бр., коридор – 1 бр., кухня – 1 бр., тоалетни – 3 бр. с обща полезна площ 208 кв. метра,
част от едноетажна масивна сграда бар „Фламинго”, актувана с №2147/16.06.2016 г. за
поправка на АПОС №97/24.11.1997 г., находяща се в УПИ III от кв. 73 по действащ ПУП на
гр. Ивайловград, за срок от 10 /десет/ години.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия за
провеждането на публичен търг и сключването на договор за отдаване под наем на
горепосочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№131
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и
чл. 45, ал. 4 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за продажба на едноетажна масивна сграда - бивше „Училище” със
застроена площ 132 кв. м. при отстъпено право на строеж в УПИ I-33 от кв. 12 по действащ
ПУП на с. Меден бук от 1989 година, актувана с АЧОС №209/28.12.1998 г. вписване в
служба по вписвания с вх. рег. №50/30.01.2006 г., акт №43, том I, дело 44/2006 г., партида
74.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изготвянето на оценка на сградата по т. I и внасянето й в Общински съвет за одобрение.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№132
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
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 оценките на годишните обезщетения на правата на ползване върху:
1. Проектен поземлен имот №000104 – пасище, мера с площ 1.391 дка, м.
„Кобилинска пътека” в землище на с. Черни рид, съгласно скица-проект №
Ф00220/05.02.2013 г., който е образуван от ПИ №000075 актуван с АПОС №176/04.09.1998
г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №16/23.06.2006 г., акт №11, том I, партида 74 и
Поземлен имот №000070 – пасище, мера с площ 3.989 дка, м. „Кобилинска пътека” в
землище на с. Черни рид, съгласно скица № К00294/21.04.2016 г., актуван с АПОС
№289/21.03.2000 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №138/13.02.2006 г., акт №123,
том I, партида 74, в които е предоставена концесия за добив на гнайс на „Булгнайс” ООД,
възлизаща на 850.00 лв. /осемстотин и петдесет лева/ без ДДС.
2. Проектен поземлен имот №000128 – пасище с храсти с площ 9.453 дка, м.
„Каратепенска пътека” в землище на с. Кобилино, съгласно скица-проект №
Ф00229/08.02.2016 г., който е образуван от ПИ №000122 актуван с АЧОС №1147/10.09.2010
г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №160/13.09.2010 г., акт №109, том I, партида
1220, в който е предоставена концесия за добив на гнайс на „Булгнайс” ООД, възлизаща на
1640.00 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС.
3. Проектен поземлен имот №000306 – нива с площ 1.990 дка, м. „В долчината” в
землище на с. Кобилино, съгласно скица-проект № Ф00227/08.02.2016 г., който е образуван
от ПИ №000293 актуван с АЧОС №1599/24.10.2013 г., вписан в служба по вписвания с вх.
рег. №678/01.11.2013 г., акт №188, том II, партида 2219, в който е предоставена концесия за
добив на гнайс на „Булгнайс” ООД, възлизаща на 350.00 лв. /триста и петдесет 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 %.
IІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за учредяване
на ограничено вещно право за възмездно ползване на имотите по т. I с концесионера
„Булгнайс” ООД, за срока на концесионния договор.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№133
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
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 оценките на годишните обезщетения на правата на ползване върху:
Проектен поземлен имот №000081 – местен път с площ 0.563 дка, м.”-----„ в землище на с.
Брусино, съгласно скица-проект № Ф00043/06.06.2016 г. и проектен поземлен имот
№000220 – дере, овраг, яма с площ 0.140 дка, м.”-----„ в землище на с. Брусино, съгласно
скица-проект № Ф00042/06.06.2016 г., в които е предоставено проучване на гнайс на
ЕТ„Севдин-Шукри Фейзи”, възлизаща на 110.00 лв. /сто и десет 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 %.
IІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за учредяване
на ограничено вещно право за възмездно ползване на имотите по т. I с проучвателя ЕТ
„Севдин-Шукри Фейзи”, за срока на договора за проучване.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№134
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
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:
Проектен поземлен имот №000558 – изоставени трайни насаждения с площ 3.000
дка, м. „Баирките” в землище на с. Кобилино, съгласно скица-проект № Ф00239/27.05.2016
г., който е образуван от ПИ №000521 актуван с АЧОС №2006/03.06.2016 г., вписан в
служба по вписвания с вх. рег. №414/10.06.2016 г., акт №35, том II, в който е предоставена
концесия за добив на гнайс на „Риолит” ЕООД, възлизаща на 450.00 лв. /четиристотин и
петдесет 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 %.
IІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за учредяване
на ограничено вещно право за възмездно ползване на имота по т. I с концесионера „Риолит”
ЕООД, за срока на концесионния договор.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№135
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
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 №146007 – пасище, мера с площ 6.319 дка, м. „Дъваджийски път” в
землище на с. Железино, съгласно скица№ Ф00199/21.01.2016 г., актуван с АПОС
№1954/21.04.2016 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №274/26.04.2016 г., акт №128,
том I, партида 8937 в който е предоставена концесия за добив на гнайс на „Ачера” ООД,
възлизаща на 1070.00 лв. /хиляда и седемдесет 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 %.
IІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за учредяване
на ограничено вещно право за възмездно ползване на имота по т. I с концесионера „Ачера”
ООД, за срока на концесионния договор.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№136
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
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 оценките на годишните обезщетения на правата на ползване върху:
Поземлен имот №000207 – пасище, мера с площ 9.050 дка, м. „Колибар чешма” в
землище на гр. Ивайловград, съгласно скица № Ф02124/14.03.2016 г., актуван с АПОС
№1952/29.03.2016 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №259/14.04.2016 г., акт №117,
том I, партида 8910, проектен поземлен имот №000508 – пасище, мера с площ 0.013 дка, м.
„Колибар чешма” в землище на гр. Ивайловград, който е образуван от ПИ №000218 актуван
с АПОС №1953/29.03.2016 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №260/14.04.2016 г.,
акт №118, том I, партида 8911 и проектен поземлен имот №000484 – полски път на община
Ивайловград с площ 0.196 дка, м. „-„ в землище на гр. Ивайловград, образуван от ПИ
№000302, в които е предоставена концесия за добив на строителни материали на
„Пътстройинженеринг” АД, възлизаща на 1900.00 лв. /хиляда и деветстотин 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 %.
IІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за учредяване
на ограничено вещно право за възмездно ползване на имотите по т. I с концесионера
„Пътстройинженеринг” АД, за срока на концесионния договор.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№137
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
11, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката
за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград дава съгласие за съществуване на професионална
паралелка в ІХ клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград под минималния брой на
учениците, съгласно Наредба №7 от 29.12.2000 година на Министерството на
образованието и науката.

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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№138
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
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 Даниела Димитрова Марковска от с.
Плевун, общ. Ивайловград, в размер на седемстотин и осемдесет 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

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№139
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. 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.
2. 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.
3. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия, относно проектното предложение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№140
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 24.08.2016
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 310 ал. 5 и 312, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за промяна на наименованието на средно общообразователно
училище (СОУ) да стане средно училище (СУ) в град Ивайловград.
ІІ. Дава съгласие за промяна на наименованието на обединено детско заведение
(ОДЗ) да стане детска градина (ДГ) в град Ивайловград;
ІІІ. Дава съгласие за промяна на наименованието на целодневна детска градина
(ЦДГ) да стане детска градина (ДГ) в село Железино;
ІV. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да извърши последващите съгласно
закона действия.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

24.08.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

