ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№19
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Приема Отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност,
по изпълнение на Договора за обществен ред и сигурност за 2014 година.
ІІ. Актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, като
за член на Комисията избира Стефан Апостолов Стамболов - началник на РУ „Полиция”
Ивайловград.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№20
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21 ал.1 т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83 ал. 2 от
Закона за публичните финанси, чл. 9, ал.1 и чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ивайловград, във връзка
с разпоредбите на Решение на Министерски съвет №62 от 30 януари 2015 г. за бюджетната
процедура за 2016 г., писмо БЮ-1 от 11 февруари 2015 г. на Министерство на финансите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград одобрява тригодишната бюджетна прогноза за периода
2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Ивайловград, съгласно Приложение №8 към БЮ-1 от 11 февруари 2015 г. на
Министерство на финансите.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№21
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
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 за оборотни средства от банкова институция за финансиране на
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., мярка 321”Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” при следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга – до 800 000,00 (осемстотин 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 – 6 месеца.
1.4.2. Източници на погасяване:
- чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от Управляващия
орган по Програмата за развитие на селските райони, Държавен фонд
„Земеделие”, съгласно Договор рег.№ №26/321/01141 от 27.11.2012 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 – безвъзмездна
финансова помощ съгласно Договор рег. № 26/321/01141 от 27.11.2012 г.
1.5. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на особен залог върху 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 цитираните вземания.
1.6. Разходите по кредита (лихви, такси, комисиони) да не надхвърлят 20 000,00
(двадесет хиляди) лева.
2. Възлага на Kмета на Община Ивайловград да предприеме необходимите действия за
изпълнение на горното решение с оглед осъществяването на процедурата по
кандидатстването и отпускането на кредита по т.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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4
31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№22
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ, и Правилника за устройството и
дейността на Фонд „Общинска солидарност”, приет с Решение №2 от Протокол №35 от
30.01.2015 г. на Устава на НСОРБ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава съгласие за участие на община Ивайловград във Фонд «Общинска солидрност» целева дейност към НСОРБ.
2. Определя участието на общината във фонда със следните вноски:
2. 1. встъпителна вноска в размер на 1000 /хиляда/ лева;
2. 2. годишна вноска за 2015 година в размер на 300 лева.
3. Определя Диана Димитрова Овчарова за представител на община Ивайловград в Общото
събрание на Фонда.
4. Възлага на Кмета на община Ивайловград да:
4. 1. Внесе определените с т. 2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за
устройството и дейността му.
4. 2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала
необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му.
4. 3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово
подпомагане по чл. 4. 2.
4. 4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в
определените в Правилника срокове.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№23
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
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. Разрешава делбата на ПИ (поземлен имот) №022074 – лозе с площ от 14.997 дка V
категория при неполивни условия, м. „Старите лозя” в землището на гр. Ивайловград с
ЕКАТТЕ 32024 съгласно проект за делба № Ф01209/19.12.2014 г., като от имота се
образуват: ПИ №022214 – лозе с площ 1.162 дка, V категория при неполивни условия, м.
„Старите лозя” в землище на гр. Ивайловград, съгласно скица-проект за делба №
Ф01210/19.12.2014 г. и ПИ №022215 – лозе с площ 13.835 дка, V категория при неполивни
условия, м. „Старите лозя” в землище на гр. Ивайловград, съгласно скица проект за делба №
Ф01211/19.12.2014 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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№24
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
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 УПИ XI-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 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. №116/11.02.2015 г., акт №58,
том I, партида 7047.
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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№25
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, на чл. 15, ал.3 и ал. 5 от
ЗУТ, чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 47, ал.1 и ал. 2 от
Наредба за ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата на придаваема част с площ 173 кв. в. към УПИ VIII от кв. 54
„а” по действащ ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета
на община Ивайловград. Придаваемата част, актувана с АЧОС №1805/27.02.2015 г., да се
продаде на Иванка Георгиева Зехтинджиева, собственичка на УПИ VIII-437 от кв. 54 „а”,
съгласно нотариален акт №54, том I, рег. №72, дело №57 от 12.04.2005 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изготвянето на оценка и внасянето й в Общински съвет за одобрение.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№26
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
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 ПИ №001016 – храсти с площ 4000 кв.
м., м. „Колибар чешма”, IX категория при неполивни условия, актуван с АЧОС
№1806/10.03.2015 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №172 и дв. вх. рег.
№172/13.03.2015 г., акт №86, том I, партида 7164
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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№27
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право на
ползване на „Фриго-макс” ЕООД с ЕИК 131250330 и управител Тодор Димитров Каралиев,
със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София, район
„Младост”, ж. к. „Младост” – 4, блок №417, вх. 1, ет. 4, ап. 13, за срок до изтичане на срока
на концесионния договор, който е за 25 години, т.е. до 13.10.2036 г. върху следните
общински имоти:
1. Проектен поземлен имот №549004 – пасище с храсти с площ 16.870 дка, м. „Зад
корията” в землище на с. Железино, съгласно скица-проект № Ф00189/11.03.2015 г., който е
образуван от ПИ №549001 актуван с АПОС №1247/27.08.2012 г., вписан в служба по
вписвания с вх. рег. №331/29.08.2012 г., акт №1, том II, стр. 2640;
2. Проектен поземлен имот №000621 – нива с площ 1.709 дка, м. „Дъваджийски път” в
землище на с. Железино, съгласно скица-проект № Ф00188/11.03.2015 г., който е образуван
от ПИ №000378 актуван с АЧОС №1233/23.08.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх.
рег. №301/24.08.2012 г., акт №173, том I, стр. 2611;
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка на вещното право и внасянето й в ОбС Ивайловград за одобрение.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№28
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал.
3, т. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 45и от ППЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „пасище, мера” в „храсти”
на ПИ /поземлен имот/ №020009 - пасище, мера с площ 24388 кв. м., VIII категория при
неполивни условия, м. „Между двата пътя” в землище на с. Ламбух с ЕКАТТЕ 43128,
актуван с АПОС №1738/06.11.2014 г. вписан в служба по вписвания с дв. вх. рег. №616, вх.
рег. №620/13.11.2014 г., акт №160, том II, партида 5703.
ІI. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме необходимите
действия за отразяване на промяната по т. I в КВС (картата на възстановената собственост)
на община Ивайловград.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№29
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от
ЗОС и чл. 13, ал. 2 от Наредба за ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие да се прекрати по взаимно съгласие Договор от 20.01.2012 г., вписан
в Служба по вписвания с вх. рег. №283/25.07.2012 г., акт №60, том I, страница 2456, с който
община Ивайловград е предоставила на Министерство на правосъдието, Главна ди рекция
„Изпълнения на наказанията”, Областна служба „Изпълнение на наказанията” град Хасково
за срок от 7 (седем) години за безвъзмездно ползване на стая №1 с полезна площ 24.50 кв. м.
на II-ри етаж от триетажна масивна сграда с планоснимачен номер 203, попадаща в УПИ II
от кв. 73 по действащ ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. с
административен адрес ул. „Орфей” №1. Втори етаж от сградата е актуван с АЧОС
№1050/26.04.2007 г., вписан с вх. рег. №419/12.09.2007 г., акт №117, том II, дело №340/2007
г., стр. 74.
ІІ. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление на Министерство на
правосъдието, Главна дирекция „Изпълнения на наказанията”, Областна служба
„Изпълнение на наказанията” град Хасково, за срок от 10 (десет) години стая №4 с полезна
площ 13.80 кв. м. и стая №5 с полезна площ 28.70 кв. м. на III-ти етаж от триетажна масивна
сграда, попадаща в УПИ IV-405 от кв. 48 по действащ ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със
Заповед №0164/09.10.2000 г. с административен адрес ул. „Георги Димитров” №47. Трети
етаж сградата е актуван с АПОС №9/21.04.1997 г., вписан с вх. рег. №321/21.11.2005 г., акт
№14, том II, дело №240/2005 г., стр. 74.
ІІІ. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на
земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие” гр. Хасково за срок от 10 (десет)
години стая №1 с полезна площ 24.50 кв. м. на II-ри етаж от триетажна масивна сграда с
планоснимачен номер 203, попадаща в УПИ II от кв. 73 по действащ ПУП на гр.
Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. с административен адрес ул.
„Орфей” №1. Втори етаж от сградата е актуван с АЧОС №1050/26.04.2007 г., вписан с вх.
рег. №419/12.09.2007 г., акт №117, том II, дело №340/2007 г., стр. 74.
IV. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише допълнително
споразумение за прекратяване на договора по т. I.
V. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да изготви заповеди и подпише
договори за предоставяне безвъзмездно за управление на помещенията (стаите) по т. II и т.
III.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№30
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 от Закона за
опазване на селскостопанското имущество
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие, поради изтеклия амортизационен срок, да се бракуват трайните
насаждения в поземлени имоти:
ПИ №025039 – овощна градина с площ 8.399 дка, IX кат., м. „Козаревата сая” в землище
на с. Плевун, актуван с АЧОС №1190/01.02.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег.
№26/08.02.2012 г., акт №15, том I, партида 2107;
ПИ №025042 – овощна градина с площ 11.999 дка, IX кат., м. „Козаревата сая” в
землище на с. Плевун, актуван с АЧОС №1191/01.02.2012 г., вписан в служба по вписвания с
вх. рег. №27/08.02.2012 г., акт №16, том I, партида 2108;
ПИ №025017 – овощна градина с площ 8.000 дка, IX кат., м. „Козаревата сая” в землище
на с. Плевун, актуван с АЧОС №1812/21.03.2015 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег.
№202/23.03.2015 г., акт №113, том I, партида 6026;
ПИ №025035 – овощна градина с площ 10.984 дка, IX кат., м. „Козаревата сая” в
землище на с. Плевун, актуван с АЧОС №1813/21.03.2015 г., вписан в служба по вписвания с
вх. рег. №196/21.03.2015 г., акт №107, том I, партида 6027;
ПИ №000913 – овощна градина с площ 1.093 дка, IX кат., м. „--------” в землище на с.
Плевун, актуван с АЧОС №1811/21.03.2015 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег.
№197/21.03.2015 г., акт №108, том I, партида 7187;
ПИ №025044 – овощна градина с площ 9.999 дка, IX кат., м. „Козаревата сая” в землище
на с. Плевун, актуван с АЧОС №1192/01.02.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег.
№28/08.02.2012 г., акт №17, том I, партида 2109;
ПИ №029005 – овощна градина с площ 57.214 дка, IV кат., м. „Тумбата” в землище на с.
Белополяне, актуван с АЧОС №1809/21.03.2015 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег.
№200/21.03.2015 г., акт №111, том I, партида 5517;
ПИ №031062 – овощна градина с площ 5.446 дка, IV кат., м. „Каратопрака” в землище
на с. Белополяне, актуван с АЧОС №1810/21.03.2015 г., вписан в служба по вписвания с вх.
рег. №198/21.03.2015 г., акт №109, том I, партида 5518;
ПИ №024013 – овощна градина с площ 6.381 дка, V кат., м. „Срещу селото” в землище
на с. Белополяне, актуван с АЧОС №1807/21.03.2015 г., вписан в служба по вписвания с вх.
рег. №201/21.03.2015 г., акт №112, том I, партида 5519;

ПИ №024025 – овощна градина с площ 4.268 дка, V кат., м. „Срещу селото” в землище
на с. Белополяне, актуван с АЧОС №1808/21.03.2015 г., вписан в служба по вписвания с вх.
рег. №199/21.03.2015 г., акт №110, том I, партида 5520;
ІI. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да изготвя и подписва всички
необходими документи от компетенцията на Община Ивайловград, свързани с процедурата
по т. I.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№31
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
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. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Ивайловград, във връзка чл.12, ал.1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 2, ал. 1 от Наредба за ПУРОИ на
община Ивайловград, 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” следната вещ - общинска собственост:
1. Товарен автомобил, „ЩАЕР” 19 С 32 – регистриран със свидетелство за
регистрация № 006919327 от 20.03.2015 г. с рег. № Х 4530 КА.
II. Възлага на Кмета на община Ивайловград, да издаде заповед за безвъзмездно
предоставяне за управление на вещ общинска собственост по т. I на Общинско предприятие
„Спектър”.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№32
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ПП на ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 237 от
Закона за задълженията и договорите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Тодор Иванов Пурнаров поземлени
имоти в землището на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748:
ПИ №015004 – 7,499 дка – IХ кат., местност „Оксените” в землище с. Плевун с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00219/19.01.2015 година;
ПИ №035153 – 2,000 дка – IХ кат., местност „Лозята” в землище с. Плевун с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00221/19.01.2015 година. Имотът е образуван от ПИ
№035004;
ПИ №014014 – 5,999 дка – IХ кат., местност „Церовете” в землище с. Плевун с НТП –
нива, съгласно скица-проект № Ф00220/19.01.2015 година;
ІІ. Горепосочените имоти да отпаднат от регистъра на определените имоти по чл. 19
ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна дирекция
„Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на с. Плевун.
III. Ако за ПИ №015004, ПИ №035004 и ПИ №014014 има сключен договор за наем на
земеделска земя с община Ивайловград, собственика на ПИ №015004, ПИ №035153 и ПИ
№014014 може да влезе във владение на имота си след края на стопанската 2014/2015 г., т. е.
считано от 01.10.2015 г., за да бъдат спазени разпоредбите на чл. 237 от ЗЗД.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Тодор Иванов
Пурнаров, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№33
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 42, ал. 5 и ал. 9 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград избира за Кмет на кметство Железино, община
Ивайловград Мюмюн Касим Мехмед, ЕГН: 690321ХХХХ, постоянен адрес: с. Нова ливада,
община Ивайловград, за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№34
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 31.03.2015 година,
Протокол №4.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Избира Благой Христов Николов за член на Комисията по трудова заетост,
образование, здравеопазване, социална защита, духовни ценности, физическа култура, спорт,
отдих, туризма и младежта.
2. Избира Благой Христов Николов за Секретар на Комисията по общинска
собственост, стопанска дейност, транспорт, съобщения, безопасност на движението и
жилищно осигуряване на населението.
3. Избира Милена Димитрова Даулова за Председател на Комисията по трудова
заетост, образование, здравеопазване, социална защита, духовни ценности, физическа
култура, спорт, отдих, туризма и младежта.

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

31.03.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

