ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№86
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград
и постоянните комисии към ОбС, за първото полугодие на 2015 година.

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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№87
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общинският съвет приема Отчет на Кмета на община Ивайловград за
изпълнение решенията на ОбС, за първото полугодие на 2015 година.

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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№88
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.
36а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Анализ на ситуацията и оценка на
потребностите от социални услуги в община Ивайловград, ведно с приложенията към
него.

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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

/

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№89
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл. 17. ал.1 от
Закона за общинския дълг
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Разрешава Община Ивайловград да поеме общински дълг, чрез ползване на
краткосрочен заем от банкова институция за финансиране на:
- Рефинансиране на краткосрочен заем за финансиране на разходи по проект
„Подобряване на центровете за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в гр. Ивайловград, община Ивайловград”, по Договор
№ 26/321/01141 от 27.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г.,
подкрепена от „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.
- Разходи по проекти, съгласно Договор № 26/313/00106 от 18.07.2012 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за
периода 2007-2013 г., подкрепена от „Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони” и съгласно Договор № 26/313/00172 от 19.11.2012 г. за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013
г., подкрепена от „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, в т.
ч. вече извършени разходи, при следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга – до 687 000,00 (шестстотин осемдесет и
седем хиляди).
1.2. Валута на дълга – BGN.
1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг.
1.4. Условия за погасяване:
1.4.1. Срок на кредита – 4 месеца от датата на сключване на договора за кредит,
но не по-късно от 25.12.2015 г.
1.4.2. Източници на погасяване:
- чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по
Програмата за развитие на селските райони, съгласно Договор
№ 26/321/01141 от 27.11.2012 г.;
- чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по
Програмата за развитие на селските райони, съгласно Договор № 26/313/00106
от 18.07.2012 г.;
- чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по
Програмата за развитие на селските райони, съгласно Договор ; № 26/313/00172
от 19.11.2012 г.

- собствени приходи.
1.4.3. Начин на погасяване – еднократно на крайна падежна дата, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване със собствени средства и/или със средствата от безвъзмездна
финансова помощ съгласно Договор рег.№ 26/321/01141 от 27.11.2012 г.,
Договор № 26/313/00106 от 18.07.2012 г. и Договор № 26/313/00172 от
19.11.2012 г.
1.5. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на особен залог в ърху
настоящи и бъдещи вземания на Община Ивайловград, представляващи
всички собствени приходи, съгласно чл. 45, ал.1, т.1 от Закона за
публичните финанси и залог върху вземанията по банковите сметки, по
които постъпват горецитираните вземания.
1.6. Разходите по кредита (лихви, такси, комисиони) да не надхвърлят 20 000,00
(двадесет хиляди) лева.
2. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да предприеме необходимите действия
за изпълнение на горното решение с оглед осъществяването на процедурата по
кандидатстването и отпускането на кредита по чл.1 и учредяване на обезпеченията
към него, като подпише от името на Община Ивайловград договора за кредит,
договорите за особен залог, документите за усвояване и погасяване на сумите по
кредита, както и всички други документи свързани с кредита, и да представлява
Община Ивайловград при учредяването на обезпеченията по кредита.

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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№90
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 59 във връзка с
чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства с проектно предложение
по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа
до заетост и качеството на работните места”, инвестиционен приоритет 2 „Устойчиво
интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са
ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора,
изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани
общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” /с финансиране от
ИМЗ/, и да поеме ангажимент за изпълнение на проект.
2. Одобрява проект на споразумение за общинско сътрудничество с партньора
по проекта „Е АВАНАГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ”, гр. София.

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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№91
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с
предстоящо разширяване на територията на СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА-МИГ - ЛЮБИМЕЦ" чрез присъединяване на територията на община
Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава съгласие да бъде сформирано местно партньорство за подготовка и
подаване на заявление за кандидатстване, както и за реализиране на съвместни
дейности и отговорности при изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР),
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), както и за разработване на Стратегия за местно развитие, съгласно
изискванията на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
водено от общностите местно развитие”, която да обхваща общините Любимец и
Ивайловград и всички населените места на територията им, и регистриране на ново
юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, съгласно изискванията на
подмярка 19.2 на определената територия.
2. Дава съгласие Ивайловград да участва в подготовката и реализацията на
проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г., като партньор.
3. Дава съгласие Ивайловград да участва в местно партньорство на територията
на община Ивайловград със следните партньори, избрани по прозрачен и публичен ред:
3.1. „Хасиенда” ООД, с ЕИК BG 126745109 – представител на стопанския
сектор;
3.2. НЧ „Пробуда-1914” – гр. Ивайловград, с БУЛСТАТ 108046207 –
представител на нестопанския сектор;
3.3. Красимир Илиев Димитров, с ЕГН: 880110ХХХХ – физическо лице.
3. 4. Определя за представител на Община Ивайловград в местното партньорство
по т.3 зам.-кметът на Община Ивайловград – г-жа Виолета Недялкова, ЕГН:
710519ХХХХ.
4. Упълномощава представителя на Община Ивайловград по т.3 да подпише
Споразумението за партньорство с партньорите по проекта съгласно т.5 и т.6, в
съответствие с изискванията за кандидатстване по Подмярка 19.1. „Помощ за
подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.
5. Дава съгласие Водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта по
т.1 да бъде: СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МИГ - ЛЮБИМЕЦ", със
седалище и адрес на управление област Хасково, община Любимец, град Любимец
Пощенски код: 6550 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 11, ЕИК по БУЛСТАТ 176002446,
Представлявано от Илия Атанасов Илиев – Председател на Управителния съвет на
сдружението.
6. Дава съгласие партньорите по проекта по т. 1 да са следните:
6.1. Община Ивайловград, представлявана от зам.-кмета на Община Ивайловград
– г-жа Виолета Недялкова, партньор в Местно партньорство Ивайловград, представител
на публичния сектор;

6.2. „Хасиенда” ООД с ЕИК BG 126745109 – партньор в Местно партньорство
Ивайловград, представител на стопанския сектор;
6.3. НЧ „Пробуда-1914” – гр. Ивайловград, с БУЛСТАТ 108046207 – партньор в
Местно партньорство Ивайловград, представител на нестопанския сектор;
6.4. Красимир Илиев Димитров, с ЕГН 880110ХХХХ – физическо лице.
7. Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и успешното изпълнение на проекта, Община Ивайловград
се ангажира:
7.1. Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица при
подготовка и подаване на заявление за кандидатстване.
7.2. Да осигури кредит за оборотни средства за реализиране на проекта при
неговото одобрение, който ще бъдат възстановен на Общината от бюджета на проекта.
8. Прекратява членството на Община Ивайловград в съществуващия МИГ
СДРУЖЕНИЕ "Местна инициативна група-ИЗТОЧНИ РОДОПИ". От влизане в сила на
настоящото решение Община Ивайловград не членува в други местни инициативни
групи на същата територия, като прекратяването на членството настъпва автоматично
от датата на влизане на настоящото решение.
9. Препис от настоящото решение да се изпрати и на кметовете на общините
Стамболово и Маджарово - партньори в МИГ СДРУЖЕНИЕ "Местна инициативна
група-ИЗТОЧНИ РОДОПИ" за сведение и предприемане на съответните действия за
юридическото заличаване на Община Ивайловград като член на МИГ СДРУЖЕНИЕ
"Местна инициативна група-ИЗТОЧНИ РОДОПИ".

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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№92
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
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 дворно място с площ 2000 кв. м. от кв. 9 по
действащ ПУП на с. Одринци от 1935 г., ведно с построената в него едноетажна
масивна сграда - бивше „Училище” със застроена площ 268 кв. м. с по действащ ПУП
на с. Одринци от 1935 година. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост
№428/19.03.2001 г. вписване в служба по вписвания с вх. рег. №344/10.04.2006 г., акт
№122, том II, дело 326/2006 г., партида 74.
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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№93
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във чл. 11 от
Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастрална карта и кадастрален регистър
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за изработване на проект за промяна на междуземлищни
граница с опция за обособяване зона за отдих и къмпингуване в охраняемата част на
язовира.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме по-нататъшни
законови действия, пред Областна администрация Хасково.

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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№94
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 13.08.2015
година, Протокол №9.
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, 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. Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен планплан за регулация и застрояване/ за изграждане на кариера за добив на гнайс в в ПИ
/поземлен имот/ №№000553, 000554 и 000556 в землището на с. Кобилино, ЕКАТТЕ
37410 и ПИ /поземлен имот/ № 000127 в землището на с. Черни рид, ЕКАТТЕ
8099529101, общ. Ивайловград
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

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

13.08.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

