ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№53
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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 Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград променя Поименния списък за капиталови разходи,
съгласно Приложение ПИ-1 /Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2015 г. –
Актуален план-Всички раздели/.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№54
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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 за създаване на Общински фонд „Ин витро”, финансиран от бюджета
на община Ивайловград в помощ на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.
2. Приема Правилник за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на лиц а,
двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община
Ивайловград.
3. Възлага на кмета на община Ивайловград осъществяването на всички процедури,
свързани с правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№55
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и ал. 2 от ЗОС и
чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ивайловград, във връзка с
чл.12, ал.1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 2, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 3 от Наредба за ПУРОИ на
Община Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на общинско
предприятие „Спектър” строителни инструменти и машини - общинска собственост, съгл.
Приложение №1.
II. Възлага на Кмета на община Ивайловград, да издаде заповед за безвъзмездно
предоставяне за управление на вещите - общинска собственост по т. I на общинско
предприятие „Спектър”.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№56
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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 ОбС Ивайловград, във връзка с чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
Одобрява изменението на ПУП /подробен устройствен план/ ПРЗ /план за регулация и
застрояване/ на с. Ламбух, ЕКАТТЕ 43128, общ. Ивайловград, като от квартал 22 се образува
нов квартал 24, отпада нереализираната улица от осова точка /о.т./ 3 до осова точка /о.т./ 14,
прокарва се нова улица по сега изградената от осова точка /о.т./ 3а-3б-3в-3г-3д-3и-3е-3ж-11б11а, съдава се тупик от осова точка /о.т./ 3и-3й-3к-3л до осова точка /о.т./ 3м, променя се
уличната регулация на УПИ VІІІ-55 от кв. 19 и дворищната ругулация на УПИ І-34, УПИ ІІ33, УПИ ІІІ-35, УПИ ІV-56 от кв. 22 и УПИ І-29, УПИ ІІ-30, УПИ ІІІ-32, УПИ ІV-58, УПИ V58, УПИ VІ-57, УПИ VІІ-59 и УПИ VІІІ-31 от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, ЕКАТТЕ 43128,
общ. Ивайловград.
Плана за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти по ПУП на с.
Ламбух, ЕКАТТЕ 43128, общ. Ивайловград предвижда свободно, нискоетажно застрояване с
показатели за устройствена зона Жм – с височина до 10 м, плътност на застрояване до 30%,
площ на озеленяване – 60% и Кинт 0,9.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№57
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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. Разрешава продажбата чрез публичен търг на поземлен имот 203 с площ 350 кв. м. от
кв. 26 по действащ ПУП на с. Мандрица, одобрен със Заповед №257/20.04.1983 г., актуван с
АЧОС №1817/16.04.2015 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. №307/20.04.2015 г., акт
№140, том I, партида 7548.
ІI.Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изготвянето на оценка на имота по т. I и внасянето ѝ в Общински съвет за одобрение.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№58
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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. Разрешава продажбата на поземлен имот №020009 – храсти с площ 24388 кв. м., VIII
категория при неполивни условия, м. „Между двата пътя” в землище на с. Ламбух с ЕКАТТЕ
43128. Имотът е актуван с АЧОС №1822/14.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх.
рег. №368/15.05.2015 г., акт №173, том I, партида 5703.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия п о
изготвянето на оценка на имота и внасянето ѝ в Общински съвет за одобрение.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№59
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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. Разрешава продажбата на едноетажна масивна сграда с друго предназначение №01 –
„Кантар” със застроена площ 8 кв. м., находяща се в ПИ №045003 в землище на с. Гугутка.
Сградата е актувана с АЧОС №1824/14.05.2015 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег.
№383/19.05.2015 г., акт №187, том I, партида 7680.
ІІ. 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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№60
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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. Разрешава продажбата на едноетажна масивна сграда №01 – „Овчарник” със
застроена площ 788 кв. м., находяща се в ПИ №045010 в землище на с. Гугутка. Сградата е
актувана с АЧОС №1823/14.05.2015 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег.
№384/19.05.2015 г., акт №188, том I, партида 7681.
ІІ.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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№61
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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. Разрешава продажбата на УПИ XI-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 година.
Имотът е актуван с АЧОС №1144/02.08.2010 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег.
№138/06.08.2010 г., акт №97, партида 1176.
ІІ.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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№62
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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. Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг на общински имот - Едноетажна
масивна сграда „Училище”, строена 1985 г. със застроена площ 110 кв. м., находяща се
съгласно геодезическо заснемане от октомвре 2008 г. в имот с планоснимачен номер 1 с площ
1269 кв. м., от който 802 кв.м. попадат в поземлен имот №000273 и 467 кв.м. попадат в
поземлен имот №000274 в землище на с. Вис. Сградата е актувана с АЧОС №1094/08.12.2008
година.
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 – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№63
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС,
чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 4 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се промени от „публична” в „частна” общинска собственост
общински имот: едноетажна масивна сграда - читалище със застроена площ 96 квадратни
метра, находяща се в поземлен имот 15 по неодобрен кадастрален план на с. Бялградец,
актувана с АПОС №570/29.08.2002 г., вписан с вх. рег. №500/28.04.2006 г., акт №70, том III,
дело №475/2006 г., стр. 74.
II Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по актуване
на имота като частна общинска собственост.
III. След изпълнение на т. II, разрешава продажбата, чрез публичен търг на едноетажна
масивна сграда - читалище със застроена площ 96 квадратни метра, находящо се в поземлен
имот 15 по неодобрен кадастрален план на с. Бялградец.
IV. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изготвяне на пазарна оценка на имота по т. III и внасянето й в Общински съвет за одобрение.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№64
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал.2, т. 7 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС и чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните
богатства , чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – гр. 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:
І. Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право на ползване
на ЕТ „Руска Ангелова” с ЕИК 126543196 и физическо лице – търговец Руска Христова
Ангелова, със седалище и адрес на управление: обл. Хасково, общ. Любимец, с. Дъбовец, за
срок до изтичане на срока на концесионния договор, който е за 35 години, т.е. до 01.01.2035 г.
върху следните общински имоти:
1. Поземлен имот №000291 – пасище с храсти с площ 73.200 дка, м. „----” в землище на
с. Камилски дол, актуван с АПОС №1272/31.08.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх.
рег. №385/11.09.2012 г., акт №51, том II, стр. 2733;
2. Поземлен имот №000684 – храсти с площ 12.230 дка, м. „----” в землище на с.
Камилски дол, актуван с АЧОС №1299/10.09.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег.
№388/13.09.2012 г., акт №54, том II, стр. 2736;
3. Проектен поземлен имот №001576 – пасище с храсти с площ 3.913 дка, м. „------” в
землище на с. Камилски дол, съгласно скица-проект № Ф00140/23.01.2012 г. презаверена на
19.05.2015 г., който е образуван от ПИ №001219 актуван с АПОС №1302/10.09.2012 г., вписан
в служба по вписвания с вх. рег. №393/13.09.2012 г., акт №59, том II, стр. 2012;
4. Проектен поземлен имот №001580 – пасище с храсти с площ 0.772 дка, м. „------” в
землище на с. Камилски дол, съгласно скица-проект № Ф00142/23.01.2012 г. презаверена на
19.05.2015 г., който е образуван от ПИ №001219 актуван с АПОС №1302/10.09.2012 г., вписан
в служба по вписвания с вх. рег. №393/13.09.2012 г., акт №59, том II, стр. 2012;
5. Проектен поземлен имот №001582 – гора в земеделски земи с площ 3.621 дка, м. „-----” в землище на с. Камилски дол, съгласно скица-проект № Ф00145/23.01.2012 г. презаверена
на 19.05.2015 г., който е образуван от ПИ №000666 актуван с АПОС №1392/10.10.2012 г.,
вписан в служба по вписвания с вх. рег. №527/25.10.2012 г., акт №183, том II, стр. 2885;
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка на вещното право по т. I и внасянето й в ОбС Ивайловград за одобрение.
III. Отменя Решение №44/28.03.2013 г.
IV. Дава съгласие да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план
за регулация и застрояване/, върху имотите по т. I за изграждане на кариера за добив на гнайс
в концесионна площ „Чакъров дрян” и прилежащата инфраструктура, разположена в
землището на с. Камилски дол с ЕКАТТЕ 35997.
V.Упълномощава ЕТ „Руска Ангелова” да предприеме действия по изготвянето на
ПУП-ПРЗ върху имотите по т. I.
VI. Одобрява техническо задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с т. IV.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГР АД

Р Е Ш Е Н И Е
№65
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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 „Обор №1” със
застроена площ 503 кв.м, находяща се в „Стопански двор” на с. Плевун в поземлен имот
№145005 землище с. Плевун, ЕКАТТЕ 55748, актувана с АЧОС №1156/19.11.2010 година,
възлизаща на 1990.00 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет 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 1990.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба на
посочения имот.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№66
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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 „Овчарник” със
застроена площ 1114 кв. м. и Едноетажна масивна „Битова пристройка” със застроена площ
130 кв.м, находящи се в „Стопански двор” на с. Плевун в поземлен имот №143001 землище с.
Плевун, ЕКАТТЕ 55748. Сградите са актувани с АЧОС №1155/19.11.2010 година, възлизаща
на 3800.00 лв./три хиляди и осемстотин 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 3800.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба на
посочения имот.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№67
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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-63 с площ 680 кв. м. от кв. 8 по
действащ ПУП на с. Свирачи, одобрен със Заповед №796/03.08.1968 г., актуван с АЧОС
№1800/06.02.2015 година, възлизаща на 3400.00 лв./три хиляди и четиристотин 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
първоначална тръжна цена от 3400.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба на
посочения имот.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№68
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.
47 ал.2 и ал. 3 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1.Одобрява оценката на общински имот: Придаваема част с площ от 173.00 /сто
седемдесет и три/ кв.м към УПИ VІІІ-437 от кв. 54”а” по ПУП на гр.Ивайловград, одобрен със
Заповед №0164/09.10.2000 г., възлизаща на 4000.00 лв./четири хиляди лв./, без ДДС.
2. Дава съгласие Кмета на Община Ивайловград да продаде на Иванка Георгиева
Зехтинджиева, собственик на УПИ VІІІ-437 от кв. 54”а” по ПУП на гр.Ивайловград,
придаваема част с площ от 173.00 кв.м. за сумата от 4000.00 лв. без ДДС. Упълномощава
Кмета на община Ивайловград да подпише предварителния и окончателен договор за
покупко-продажба на посоченият имот .
3. При изготвяне на договора за покупко-продажба от стойността на пазарната оценка
на имота да се приспадне заплатеното отстъпено право на пристрояване, съгласно Договор от
01.04.2010 г. в размер на 426.12 лв. и заплатеното отстъпено право на надстрояване, съгласно
Договор от 01.04.2010 г. в размер на 486.12 лв.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№69
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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 - Поземлен имот ПИ №14 с площ 953.08 кв.м
по геодезическо заснемане от септември 2014 г., находщ се в землището на с. Черни рид, общ.
Ивайловград с ЕКАТТЕ 80995, ведно с построените в него сгради: 1. Училище със застроена
площ 108.00 кв. м. и 2. Навес със застроена площ 22.00 кв.м, актуван с АЧОС
№1692/15.10.2014 година, възлизаща на 7040.00 лв./седем хиляди и четиридесет 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 7040.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба на
посочения имот.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№70
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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 поземлен имот №001016 – храсти с площ 4000 кв.
м., м. „Колибар чешма” IX категория при неполивни условия в землище на гр. Ивайловград с
ЕКАТТЕ 32024, актуван с АЧОС №1806/10.03.2015 година, възлизаща на 2830.00 лева без
ДДС.
ІI. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг с първоначална тръжна цена от 2830.00 лв. без
ДДС за имота по т. I.
III. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за покупкопродажба за имота по т. I с победителя от търга.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№71
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
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 годишното обезщетение на правото на ползване върху
следните проектни поземлени имоти:
1. Проектен поземлен имот №549004 – пасище с храсти в землището на с. Железино с
ЕКАТТЕ 29101, собственост на Община Ивайловград, с площ 16.870 дка, местност „Зад
корията”, съгласно скица-проект № Ф00189/11.03.2015 г., който е образуван от ПИ №549001,
актуван с АПОС №1247/27.08.2012 г., в който е предоставена концесия за добив на гнайс в
полза на „Фриго-макс” ЕООД, възлизаща на 2650.00 лв./две хиляди шестотин и петдесет
лева/, без ДДС.
2. Проектен поземлен имот №000621 нива в землището на с. Железино с ЕКАТТЕ
29101, собственост на Община Ивайловград, с площ 1.709 дка, местност „Дъваджийски път”,
съгласно скица-проект № Ф00188/11.03.2015 г., който е образуван от ПИ №000378, актуван с
АЧОС №1233/23.08.2012 г., в който е предоставена концесия за добив на гнайс в полза на
„Фриго-макс” ЕООД, възлизаща на 260.00 лв./ двеста и шестдесет лева/, без ДДС.
Размерът на обезщетението следва да бъде актуализиран при промяна на данъчните
оценки на имотите или при промяна на инфлационния индекс с повече от 3 %.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за учредяване
на ограничено вещно право на възмездно ползване върху общински проектен поземлен имот
№549004 и общински проектен поземлен имот №000621 в землището на с. Железино с
ЕКАТТЕ 29101 за срока на концесионния договор.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№72
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград отпуска еднократна финансова помощ, в размер на 300
/триста/ лева на Димитър Иванов Вълчев от гр. Ивайловград.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№73
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.06.2015 година,
Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие Община Ивайловград да подаде проектно предложение „Право за
независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05М90ПО001-2.002 (Независим живот) на оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
ІІ. Дава подкрепа за дейността на създаденото звено за услуги в домашна среда.
ІІІ. Дава съгласие Община Ивайловград да поддържа услуги за социално включване в
общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване след
одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
ІV. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград, да извърши последващите
фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

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

11.06.2015 г.
гр. Ивайловград
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