ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№74
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 година,
Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 125 и чл. 140 от
ЗПФ, чл. 49, ал.1 от Наредба 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 Ивайловгради
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2014 г. по прихода и разхода по функции
и дейности, както следва:
1.1. По прихода – 5 679 137 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение
№1/
1.2. По разхода - 5 679 137 лв. /разпределени по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №1/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. на община Ивайловград, както следва:
2.1. по прихода - 5 362 987 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение
№1/
2.2. по разхода - 5 362 987 лв. /разпределени по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №1/
3. Приема отчета на извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и
структурните фондове към националния фонд по Приложение №2.
4. Приема уточнен годишен план и отчета за изпълнение на инвестиционната програма на
Община Ивайловград за 2014 година /Приложение №3/.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№75
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 година,
Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 9 ал. 3 и чл.18 от Закона за общинския дълг
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема отчет за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2014 г.,
съгласно Приложение №1.
2. Задължава кмета на общината да представи на Министъра на финансите с копие до
Сметната палата решението в 30-дневен срок от неговото приемане, заедно с годишния отчет
за състоянието на общинския дълг.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 8
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№76
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 година,
Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21. ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отменя Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Ивайловград, приета с Решение №95 от 17.07.2013 г. и
изменена с Решение №43/04.04.2014 г. на Общински съвет Ивайловград.
II. Приема нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Ивайловград.

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

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№77
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 година,
Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
водите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава мандат на представителя на община Ивайловград Диана Димитрова Овчарова
– кмет на община Ивайловград за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна
администрация Хасково, което ще се проведе на 21.07.2015 г. и съгласува следната позиция
по т.1 от дневния ред:
Предоставя съгласие от Общото събрание на „Асоциация по ВиК Хасково” за
изпращане на уведомление за ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД
Хасково за поемане стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградените
ВиК системи и съоръжения, включително предоставяне чрез същите на ВиК услуги на
потребителите срещу заплащане, със срок на действие до сключване на договор по реда на
чл. 198п, ал. 1 предложение първо от Закона за водите на обекти, изградени и въведени в
експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-523/20.04.2015 г. на ДНСК - София,
включен в проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа,
ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” по договор за безвъзмездна финансова
помощ №DIR-51011116-СО53 по оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.”
включени в приетия регионален генерален план, а именно:
- „Пречиствателна станция за отпадни води”
- „Довеждащи колектори до ПСОВ м. „Брантията” гр. Свиленград”
- „Обслужващ път към ПСОВ м. „Брантията” гр. Свиленград”
- „Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата
канализационна мрежа на кв. „Капитан Петко войвода” гр. Свиленград;
- „Изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводна мрежа кв.
„Гебран” гр. Свиленград
- „Канализационен колектор кв. „Капитан Петко войвода”- кв. „Гебран”
- „Реконструкция на канализационна помпена станция ”Ляв бряг”.
II. При невъзможност кметът на община Ивайловград да вземе участие в заседанието
на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 21.07.2015 г., представител на община
Ивайловград да бъде упълномощен със заповед за заместване заместник-кмет на община
Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№78
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 година,
Протокол №7.
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 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 „ДИНЕЛ” ЕООД с ЕИК 122012910 с управител Марина Златкова Чалъкова, със седалище
и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София, район Красно село, ул.
„Ивайло” №19, 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. 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.
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.
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.
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.
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.
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. Дава съгласие да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен планплан за регулация и застрояване/, върху имотите по т. I за изграждане на кариера за добив на
гнайс в концесионна площ „Железино” и прилежащата инфраструктура, разположена в
землището на с. Нова ливада с ЕКАТТЕ 51857.
IV. Упълномощава „ДИНЕЛ” ЕООД да предприеме действия по изготвянето на ПУППРЗ върху имотите по т. I.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№79
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 година,
Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и
чл. 48, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата на общински имот - УПИ Х-20 от кв. 9 по ПУП на с.
Славеево, одобрен със Заповед №112/30.03.1989 г., с площ от 1250.00 кв.м, актуван с АЧОС
№1837/17.06.2015 г., върху който има законно построена едноетажна масивна жилищна
сграда, съгласно Нотариален акт, вписан в съда с Дв. вх. рег. №313 и Вх. рег.
№313/23.04.2015 г., акт №142, том І, дело №49, парт. книга: том 7570 стр. 7571.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изготвянето на оценка и внасянето й в Общинския съвет за одобрение.

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

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№80
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 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 УПИ IV с площ 1888 кв. м. от кв. 124, ведно с
построената в него двуетажна масивна сграда – бивша спортна зала за войници със застроена
площ 367.20 кв. м., по действащ ПУП на гр. Ивайловград, одобрен с Решение
№18/07.03.2006 г. на Общински съвет Ивайловград. Имотът е актуван с АЧОС
№1836/12.06.2015 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. №453/16.06.2015 г., акт №31,
партида 7777, 7778.
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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№81
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 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 двуетажна масивна сграда - жилищен блок със
застроена площ 135 кв. м. при отстъпено право на строеж в УПИ VI-61 от кв. 22 по ПУП на
с. Славеево от 1989 година. Сградата е актувана с АЧОС №1834/11.06.2015 г., вписан в
Служба по вписвания с вх. рег. №451/16.06.2015 г., акт №29, том II, имотна партида 2618.
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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№82
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 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 общински имот - УПИ IV-62 с площ 1208 кв. м. от кв. 11 по
действащ ПУП на с. Железино, актуван с АЧОС №890/15.01.2007 г. вписан в служба по
вписвания с вх. рег. №16/24.01.2007 г., акт №8, том I, дело №10, партида 74, възлизаща на
5645.00 лева без ДДС.
II. Одобрява оценката на общински имот - Двуетажна масивна сграда - бивша
„Участъкова болница” със застроена площ 117 кв. м., построена в УПИ IV-62 от кв. 11 по
действащ ПУП на с. Железино, актуван с АЧОС №890/15.01.2007 г. вписан в служба по
вписвания с вх. рег. №16/24.01.2007 г., акт №8, том I, дело №10, партида 74, възлизаща на
6605.00 лева без ДДС.
ІIІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг с първоначална тръжна цена от 5645.00 лв. без
ДДС за имота по т. I и 6605.00 лв. без ДДС за имота по т. II.
Упълномощава Кмета на община Ивайловград подпише договор за покупко-продажба
за гореописаните имоти с победителя от търга.

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

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№83
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 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 общински имот - поземлен имот №020009 – храсти с площ
24388 кв. м., VIII категория при неполивни условия, местност „Между двата пътя” в
землището на с. Ламбух с ЕКАТТЕ 43128, актуван с АЧОС №1822/14.05.2015 г. вписан в
служба по вписвания с вх. рег. №368/15.05.2015 г., акт №173, том I, партида 5703, възлизаща
на 15370.00 лева без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг с първоначална тръжна цена от 15370.00 лв. без
ДДС за имота по т. I.
Упълномощава Кмета на община Ивайловград подпише договор за покупкопродажба за гореописания имот с победителя от търга.

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

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№84
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.06.2015 година,
Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:

Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие социалната услуга „Изхранване на потребителите” на Дом за стари
хора Ивайловград, да се извършва от Домашен социален патронаж Ивайловград със срок
до 31.07.2016 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград, да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на решението и упълномощи Управителя на Домашен социален
патронаж Ивайловград, да сключи договор със срок до 31.07.2016 г. за извършване на
услугата, както и да издава необходимите за услугата документи.

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

30.06.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

