ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№95
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.09.2015
година, Протокол №10.
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) №000068 – трайни насаждения
с площ от 13.089 дка, VIII категория при неполивни условия, м. „Алана” в землището
на с. Бял градец с ЕКАТТЕ 07733 съгласно скица № К00091/30.06.2015 г., актуван с
АЧОС №1840/06.07.2015 г., като от имота се образуват:
1. ПИ №000142 – трайни насаждения с площ 2.637 дка, VIII категория при
неполивни условия, м. „Алана” в землище на с. Бял градец, съгласно скицапроект за делба № К00092/30.06.2015 г. и
2. ПИ №000143 – трайни насаждения с площ 10.452 дка, VIII категория при
неполивни условия, м. „Алана” в землище на с. Бял градец, съгласно скица
проект за делба № К00093/30.06.2015 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 –10
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

10.09.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№96
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.09.2015
година, Протокол №10.
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 №000124 – пасище, мера с площ 0.930 дка, м.
„Чешмата” в землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект № Ф00090/26.05.2015
г., който е образуван от ПИ №000071 актуван с АПОС №1317/13.09.2012 г., вписан в
служба по вписвания с дв. вх. рег. №408/17.09.2012 г., акт №74, том II, стр. 2755., в
който е предоставена концесия за добив на гнайс на „Динел” ЕООД, възлизаща на
150.00 лв. /сто и петдесет лева/, без ДДС.
2. Проектен поземлен имот №000126 – ливада с площ 0.815 дка, м. „землище с.
Нова ливада” в землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект №
Ф00091/26.05.2015 г., който е образуван от ПИ №000073 актуван с АЧОС
№1318/13.09.2012 г., вписан в служба по вписвания с дв. вх. рег. №409/17.09.2012 г.,
акт №75, том II, стр. 2756, в който е предоставена концесия за добив на гнайс на
„Динел” ЕООД, възлизаща на 130.00 лв. /сто и тридесет лева/, без ДДС.
3. Проектен поземлен имот №000130 – пасище, мера с площ 14.564 дка, м.
„землище с. Нова ливада” в землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект №
Ф00092/26.05.2015 г., който е образуван от ПИ №000112 актуван с АПОС
№1319/13.09.2012 г., вписан в служба по вписвания с дв. вх. рег. №415/18.09.2012 г.,
акт №81, том II, стр. 2762, в който е предоставена концесия за добив на гнайс на
„Динел” ЕООД, възлизаща на 2490.00 лв. /две хиляди четиристотин и деветдесет лева/,
без ДДС.
4. Проектен поземлен имот №046014 – изоставена нива с площ 1.766 дка, м.
„Чешмата” в землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект № Ф00093/26.05.2015
г., който е образуван от ПИ №046003 актуван с АЧОС №1320/13.09.2012 г., вписан в
служба по вписвания с дв. вх. рег. №414/18.09.2012 г., акт №80, том II, стр. 2761, в
който е предоставена концесия за добив на гнайс на „Динел” ЕООД, възлизаща на
280.00 лв. /двеста и осемдесет лева/, без ДДС.
5. Проектен поземлен имот №060002 – пасище, мера с площ 1.639 дка, м.
„Чешмата” в землище на с. Нова ливада, съгласно скица-проект № Ф00094/26.05.2015
г., който е образуван от ПИ №060001 актуван с АПОС №1321/13.09.2012 г., вписан в
служба по вписвания с дв. вх. рег. №413/18.09.2012 г., акт №80, том II, в който е
предоставена концесия за добив на гнайс на „Динел” ЕООД, възлизаща на 260.00 лв.
/двеста и шестдесет 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 „Динел” ЕООД, за срока на концесионния договор.

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

10.09.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№97
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.09.2015
година, Протокол №10.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чл. 45, ал. 4 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Допълва раздел ІІІ-ти „Описание на имотите, които Общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и продажба”, т. ІІ-ра - Б „Имоти, които Община
Ивайловград има намерение да продаде” на Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Ивайловград през 2015 г., приета от
Общински съвет Ивайловград с Решение № 9 на проведеното на 10.02.2015 г.
Заседание на Общински съвет Ивайловград /Протокол № 2/10.02.2015 г / с подточка
31. ПИ №216147 в землище на гр. Ивайловград, нива с площ 5061 кв.м /имота е
подробно описан в т. ІІ/.
ІІ. Разрешава продажбата на поземлен имот №216147 – нива с площ 5061 кв. м., V
категория при неполивни условия, м. „------” в землище на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024.
Имотът е актуван с АЧОС №1841/06.07.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег.
№522/08.07.2015 г., акт №88, том II, партида 7829.
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по изготвянето
на оценка на имота и внасянето ѝ в Общински съвет за одобрение.

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

10.09.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№98
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.09.2015
година, Протокол №10.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 т. 10
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград, чл. 124а,
ал.1 във връзка с чл. 124а, ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл.109, ал. 2 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Отменя решение №45/28.03.2013 година.
II. Дава съгласие да се изготви проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен планплан за регулация и застрояване/ за изграждане на кариера за добив на гнайс в
концесионна площ „Воденицата-4” и прилежащата инфраструктура, разположена в
землището на с. Кобилино, попадаща в общински поземлен имот №000226 в землище
на с. Кобилино с ЕКАТТЕ 37410, АКТУВАН С ачос №1455/11.12.2012 тодина.
III.Упълномощава ”Пътстройинженеринг” АД да предприеме действия по
изготвянето на ПУП-ПРЗ върху имота и прилежащата инфраструктура по т. II.

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

10.09.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№99
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.09.2015
година, Протокол №10.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Прекратява членството на община Ивайловград в Регионално сдружение на
общини /РСО/ „Марица”.
ІІ. Възлага на Кмета на община Ивайловград да изпрати настоящото Решение за
прекратяване на членството до Управителния съвет на Регионално сдружение на общини
/РСО/ „Марица”.

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

10.09.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№100
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.09.2015
година, Протокол №10.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Прекратява членството на община Ивайловград в Регионална асоциация на
общини /РАО/ „Тракия”.
ІІ. Възлага на Кмета на община Ивайловград на основание чл.12, ал.1, т.1 от
Устава на Регионална асоциация на общини „Тракия” да изпрати настоящото Решение
за прекратяване на членството до Управителния съвет на Регионална асоциация на
общини /РАО/ „Тракия”.

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

10.09.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№101
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.09.2015
година, Протокол №10.
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. 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 ХІІ клас на СОУ „Хр. Ботев” гр. Ивайловград под минималния брой на
учениците, както следва: 13 ученика, от които 12 в дневна форма на обучение и 1 в
самостоятелна форма на обучение, съгласно Наредба №7 от 29.12.2000 г. на
Министерството на образованието и науката.

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

10.09.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

