ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№105
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 125 и чл. 140 от
ЗПФ и 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 Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2015 г. по прихода и разхода по
функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода – 6 264 580 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение
№1.
1.2. По разхода – 6 264 580 лв., разпределени по функции, дейности и видове
разходи,
съгласно Приложение №1.
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г. на община Ивайловград, както
следва:
2.1. По прихода – 5 979 698 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1.
2.2. По разхода – 5 979 698 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №1.
3. Приема отчета за сметките на средства от Европейския съюз на бенефициенти на
Кохезионния и
Структурните фондове към Националния фонд и на Разплащателна
агенция към ДФ „Земеделие” съгласно Приложение №2.
4. Приема уточнен годишен план и отчета за изпълнение на инвестиционната
програма на Община Ивайловград за 2015 година, съгласно Приложение №3.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 4
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№106
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
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 2015
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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№107
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
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:
1. Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет за
финансиране на капиталовите разходи през 2016 година /III – то тримесечие/.
2. Увеличението от 5 419 лева, с източник на финансиране „Собствени средства”, да
бъде осигурено от дейност 619 „Други дейности по ЖС и БКС”, от § 10-15 „Материали” в
дейност 619 „Други дейности по ЖС и БКС”, § 53-09 „Придобиване на други
нематериални дълготрайни активи” и в § 54-00 „Придобиване на земя”, съгласно
Поименния списък за капиталови разходи.
3. Увеличението от 2400,01 лева, с източник на финансиране „Собствени средства”,
да бъде осигурено от дейност 322 „Общообразователни училища”, от § 10-15 „Материали”
в дейност 322 „Общообразователни училища”, § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни
материални активи” и в § 52-01 „Придобиване компютри и хардуер”, съгласно Поименния
списък за капиталови разходи.
4. Увеличението от 1080,00 лева, с източник на финансиране „Други източници на
финансиране”, да бъде осигурено от Проект „Природата моят дом” по ПУДООС в дейност
322 „Общообразователни училища”, в § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар”,
съгласно Поименния списък за капиталови разходи.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№108
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
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:
- разходи по проект „Подобряване и устойчиво развитие на социалната
инфраструктура на общините Ивайловград и Ипсала” по Договор
№ РД02-29-185/
18.06.2015, финансиран по Инструмента за предприсъединителна помощ по Програмата за
трансгранично сътрудничество (ИПП по Програма ТГС) България- Турция 2007-2013 Трета
покана CCI No:2007CB16IPO008, в размер на 202 509,54 евро;
- възстановяване на изплатена вече фактура в размер на 70 252.56 лева с дата на
фактурата 24.03.2016 г. за обследване за енергийна ефективност на обществени сгради по
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", приоритетна ос 2 "Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", договор за възлагане на
ОП № Д-42/16.02.2016 г.;
- изплащане на фактура в размер на 107 735.83 лева с дата на фактурата 07.06.2016 г.
за обследване за енергийна ефективност на обществени сгради по Оперативна програма
"Региони в растеж 2014-2020 г.", приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони", договор за възлагане на ОП № Д-89/20.05.2016 г.
При следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга – до 575 000,00 (петстотин седемдесет и пет
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 – до 5 месеца от датата на сключване на договора за кредит,
но не по-късно от 25.12.2016 г.
1.4.2. Източници на погасяване:
- чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по
Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП по Програма ТГС) България- Турция
2007-2013 Трета покана CCI No:2007CB16IPO008;
- чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2010 г.", приоритетна ос 2 "Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони";
- 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 № РД02-29-185/ 18.06.2015, финансиран по Инструмента за предприсъединителна
помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП по Програма ТГС)
България- Турция 2007-2013 Трета покана CCI No:2007CB16IPO008 и Договор по
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", приоритетна ос 2 "Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони".

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 горецитираните вземания.
1.6. Разходите по кредита (лихви, такси, комисиони) да не надхвърлят 30 000,00
(тридесет 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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№109
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 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-ПР /подробен устройствен план-план за
регулация/ за включване в регулация на ПИ /поземлен имот/ №000189 в землището на гр.
Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№110
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3, от ЗОС и
чл. 63 от Наредба ПУРОИ и във връзка с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград дава предварително съгласие за прокарване на трасе
на „Външно ел. захранване на базова станция в ПИ 000161 по КВС на с. Ботурче, ЕКАТТЕ
05904, общ. Ивайловград, преминаващ през поземлен имот 000076 – храсти по КВС на с.
Ботурче, собственост на Община Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№111
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 61 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград одобрява подписаното Споразумение за общинско
сътрудничество с партньорите по проект „Подкрепа на предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020.

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

07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№112
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
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 дава мандат на представителя на община
Ивайловград Красен Кръстев – заместник кмет на община Ивайловград за заседанието на
Асоциацията по ВиК при Областна администрация Хасково, което ще се проведе на
21.07.2016 г. и потвърждава позицията на Община Ивайловград, съгласно Решение
№80/13.06.2016 г. на Общински съвет Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№113
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
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) №001122 – лозе с площ от 2.413
дка, IX категория при неполивни условия, м. „Хауза” в землището на с. Свирачи с ЕКАТТЕ
65704, актуван с АЧОС №2004/25.05.2016 г., като от имота се образуват:
1. ПИ №001180 – лозе с площ 1.206 дка, IX категория при неполивни условия, м.
„Хауза” в землище на с. Свирачи, съгласно скица-проект за делба № Ф00473/31.05.2016 г.
2. ПИ №001181 – лозе с площ 1.206 дка, IX категория при неполивни условия, м.
„Хауза” в землище на с. Свирачи, съгласно скица-проект за делба № Ф00474/31.05.2016
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
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№114
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
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) №013017 – нива с площ от 7.000
дка, IX категория при неполивни условия, м. „Гюнята” в землището на с. Карловско с
ЕКАТТЕ 36508, актуван с АЧОС №1802/06.02.2015 г., като от имота се образуват:
1. ПИ №013024 – нива с площ 4.000 дка, IX категория при неполивни условия,
м. „Гюнята” в землище на с. Карловско, съгласно скица-проект за делба №
Ф00090/31.05.2016 г.
2. ПИ №013025 – нива с площ 3.000 дка, IX категория при неполивни условия,
м. „Гюнята” в землище на с. Карловско, съгласно скица-проект за делба №
Ф00091/31.05.2016 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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№115
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, т. 3 от Закона
за народните читалища, чл. 12 ал. 1 и ал. 3 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет)
години на НЧ „Пробуда 1914” – гр. Ивайловград с ЕИК 108046207 и адрес на управление
гр. Ивайловград, ул. „Димитър Благоев” №1 с М.О.Л. Диана Димитрова Овчарова,
общински имоти публична общинска собственост:
1. Триетажна масивна сграда „Читалище” със застроена площ 1020 кв. м., находяща
се в УПИ III от кв. 73 по действащ ПУП на гр. Ивайловград. Сградата е актувана с акт
№2147/16.06.2016 г. за поправка на АПОС №97/24.11.1997 година.
2. ет. I – помещение Музей, етнографска експозиция с полезна площ 30.87 кв. м.; ет.
II – помещение Компютърна зала с полезна площ 23.80 кв. м., помещение Книгохранилище
с полезна площ 16.17 кв. м., помещение Библиотека с полезна площ 30.87 кв. м.;
Помещенията са част от двуетажна масивна сграда „Младежки клуб” актувана с АПОС
№182/04.09.1998 г., находяща се в УПИ VI от кв. 100 по действащ ПУП на гр. Ивайловград.
3. ет. I – помещение Библиотека с полезна площ 41.28 кв. м. и помещение
Книгохранилище с полезна площ 22.00 кв. м.; Помещенията са част от едноетажна масивна
сграда „Читалище” актувана с АПОС №94/24.11.1997 г., находяща се в УПИ I от кв. 19 по
действащ ПУП на с. Железино.
4. ет. II – помещение Библиотека с полезна площ 18.69 кв. м., помещение
Книгохранилище с полезна площ 12.89 кв. м.; Помещенията са част от двуетажна
административна сграда /кметство/ актувана с АПОС №578/29.08.2002 г., находяща се в
УПИ VI от кв. 9 по действащ ПУП на с. Плевун.
5. ет. I – помещение Библиотека с полезна площ 12.23 кв. м.; Помещението е част от
двуетажна масивна сграда бивша „Детска градина” актувана с АПОС №206/08.12.1998 г.,
находяща се в УПИ I от кв. 12 по действащ ПУП на с. Кондово.
6. ет. II - помещение Музей с полезна площ 30.30 кв. м., част от коридор с полезна
площ 31.60 кв. м. (музей), помещение Библиотека с полезна площ 49.68 кв. м., помещение
Книгохранилище с полезна площ 27.24 кв. м.; Помещенията са част от двуетажна масивна
сграда „Младежки дом” актувана с АПОС №185/04.09.1998 г., находяща се в УПИ I от кв.
11 по действащ ПУП на с. Свирачи.
7. ет. II - помещение Музей с полезна площ 32.66 кв. м., помещение Библиотека с
полезна площ 33.12 кв. м; Помещенията са част от двуетажна масивна сграда бивше
„Училище” актувана с АПОС №1166/21.02.2011 г., находяща се в УПИ I-15 от кв. 7 по
действащ ПУП на с. Славеево.

II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград, след влизане в сила на настоящото
решение, да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление на имотите по т. I
с НЧ „Пробуда 1914” – гр. Ивайловград с ЕИК 108046207 и адрес на управление гр.
Ивайловград, ул. „Димитър Благоев” №1 с М.О.Л. Диана Димитрова Овчарова.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№116
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
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. Дава съгласие за продажба на поземлен имот №000728 – нива с площ 11792 кв. м.,
IX категория при неполивни условия, м. „------” в землище на с. Камилски дол с ЕКАТТЕ
35997.
Имотът е актуван с АЧОС №2149/24.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията с вх.
рег. №496/27.06.2016 г., акт №102, том II, партида 9163.
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
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№117
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
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 не одобрява оценката на общински имот Апартамент №4, етаж 2 в жилищна сграда, находяща се на ул. „Първа” №18, с. Белополци,
попадаща в УПИ ІІІ от кв. 13, пл. №30 по ПУП на с. Белополци, със застроена площ
73.52 кв.м., актувана с АЧОС №239/25.02.1999 г., възлизаща на 10 380.00 лв., без ДДС.

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

07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№118
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
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 за ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Одобрява оценката възлизаща на 850.00 лв. (осемстотин и петдесет лева) без ДДС
на част в размер на 160 кв. м. от УПИ VIII-81 от кв. 20 по действащ ПУП на с. Славеево,
представляваща придаваема част към УПИ IV-82 от кв. 20 собственост на Ахмед Хасанов
Манев от с. Славеево съгласно договор от 16.06.2005 г. за покупко-продажба на недвижим
имот по реда на Закона за общинската собственост.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за покупкопродажба на имота по т. I с Ахмед Хасанов Манев от с. Славеево.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№119
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
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 социалната услуга „Изхранване на потребителите” на Дом за стари
хора Ивайловград, да се извършва от Домашен социален патронаж Ивайловград със
срок до 31.12.2016 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 31.12.2016 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

07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№120
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие да се възстанови на наследниците на Иван Тодоров Деребеев
поземлен имот в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024:
ПИ №000160 – 4.700 дка – V кат., местност „Халил чешма” в землище гр.
Ивайловград с НТП – Пасище, мера, съгласно скица-проект № Ф01303/06.06.2016 година.
Имотът е образуван от имот №000064.
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне 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 гр. Ивайловград.
III. Ако за ПИ №000064 има сключен договор за наем на земеделска земя с община
Ивайловград, собствениците на ПИ №000160 могат да влязат във владение на имота си след
края на стопанската 2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 година.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Иван Тодоров
Деребеев, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№121
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.07.2016
година, Протокол №6.
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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие да се възстановят на наследниците на Ахмед Османов Сюлейманов
поземлени имоти в землището на с. Кондово с ЕКАТТЕ 38248:
ПИ №011012 – 12.149 дка – VIII кат., местност „Барчинката” в землище с. Кондово с
НТП – Нива, съгласно скица-проект № Ф00106/02.06.2016 година. Имотът е образуван от
имот №011004.
ПИ №001022 – 13.000 дка – VIII кат., местност „Четирите кладенеца” в землище с.
Кондово с НТП – Нива, съгласно скица-проект № Ф00107/02.06.2016 година. Имотът е
образуван от имот №001021.
ПИ №025002 – 13.000 дка – VIII кат., местност „Бахчата” в землище с. Кондово с
НТП – Нива, съгласно скица-проект № Ф00108/02.06.2016 година. Имотът е образуван от
имот №025001.
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. Кондово.
III. Ако за ПИ №011004, ПИ №001021, ПИ №025001 има сключени договори за наем
на земеделска земя с община Ивайловград, собствениците на ПИ №011012, ПИ №001022,
ПИ №025002 могат да влязат във владение на имотите си след края на стопанската
2015/2016 г., т. е. считано от 01.10.2016 година.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на наследниците на Ахмед Османов
Сюлейманов, чрез Общинска служба „Земеделие” – Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
07.07.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

