ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№8
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание 21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
Раздел VІІ, т. 3 от Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012 - 2020) и в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите
в Хасковска област (2012- 2020)
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Отчета на Общински план за интегриране
на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Ивайловград
за 2015 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№9
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
Раздел VІІ, т. 3 от Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012 - 2020), в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в
Хасковска област (2012- 2020)
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема актуализирания План за действие за
интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община
Ивайловград за периода 2016-2018 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№10
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1,
т. 5 от Закона за публичните финанси
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград разрешава предоставянето на временна
финансова помощ под формата на безлихвен заем на СНЦ ”Местна инициативна групаМИГ Любимец” гр.Любимец, за изпълнение на проект за подготвителни дейности по
подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ,,Водено от
общностите местно развитие”, с референтен № РД50-171 от 07.12.2015 г. по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. при следните
основни параметри:
 размер на заема – до 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/;
 източник на средствата – собствени бюджетни средства;
 средствата да бъдат използвани за изпълнение на проект за подготвителни
дейности по под мярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности” на мярка
19 ,,Водено от общностите местно развитие”, с референтен №РД50-171 от
07.12.2015 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г.
 срок за погасяване – до 5 работни дни след получаване на сумата по
окончателното плащане на проекта, от Управляващия орган.

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

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№11
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград и Народно
читалище „Пробуда 1914” гр. Ивайловград като партньори в разработването,
кандидатстването и изпълнението на проект “Синергия между хората, културното и
природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада” по Програма
за трансгранично сътрудничество между Гърция - България 2014-2020, приоритетна ос
2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, съвместно с Община
Любимец и Община Орестиада, Република Гърция.
2. Определя г-жа Диана Овчарова, кмет на Община Ивайловград, да осъществи
всички необходими действия, свързани с разработването, кандидатстването,
изпълнението и отчитането на проекта.
3. В случай на финансиране на горецитирания проект, всички активи да бъдат
предоставени от Община Ивайловград за безвъзмездно ползване за целите на проекта,
за срок най–малко 5 /пет/ години след неговото приключване.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№12
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград като
водещ партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект
“Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти,
чрез създаване зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община
Ивайловград и Ипсала” по Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по
(ИПП) България–Турция 2014-2020, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, съвместно
със „Сдружение за предоставяне на услуги в селските райони на община Ипсала”,
област Одрин, Република Турция.
2. Определя г-жа Диана Овчарова – Кмет на Община Ивайловград, да
осъществи всички необходими действия, свързани с разработването, кандидатстването,
изпълнението и отчитането на проекта.
3. В случай на финансиране на горецитирания проект, всички активи да бъдат
предоставени от Община Ивайловград за безвъзмездно ползване за целите на проекта,
за срок най–малко 5 /пет/ години след неговото приключване.

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

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№13
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград като
партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект “Системи за
ранно оповестяване в земеделието” по Програмата за трансгранично сътрудничество
(ТГС) по (ИПП) България–Турция 2014-2020, приоритетна ос 1 „Околна среда“,
съвместно с Камарата на земеделските производители в гр. Мерич, област Одрин,
Република Турция.
2. Определя г-жа Диана Овчарова, кмет на Община Ивайловград, да осъществи
всички необходими действия, свързани с разработването, кандидатстването,
изпълнението и отчитането на проекта.
3. В случай на финансиране на горецитирания проект, всички активи да бъдат
предоставени от Община Ивайловград за безвъзмездно ползване за целите на проекта,
за срок най–малко 5 /пет/ години след неговото приключване.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 3
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№14
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград като
партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект " Превенция и
ограничаване на риска за околната среда и визия за иновативни мерки " по Програмата
за трансгранично сътрудничество (ТГС) по (ИПП) България–Турция 2014-2020 г.,
приоритетна ос 1 Околна среда, съвместно с Община Узункьопрю, област Одрин,
Република Турция.
2. Определя г-жа Диана Овчарова – Кмет на Община Ивайловград, да осъществи
всички необходими действия, свързани с разработването, кандидатстването,
изпълнението и отчитането на проекта.
3. В случай на финансиране на горецитирания проект, всички активи да бъдат
предоставени от Община Ивайловград за безвъзмездно ползване за целите на проекта,
за срок най–малко 5 /пет/ години след неговото приключване.

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

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№15
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград като
партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект “Developing
Identity On Yield, Soil and Site”/ Разработване на идентичност на добива, почвите и
местностите/ по Програма за трансгранично сътрудничество между Гърция - България
2014-2020, приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен
регион”.
2.Определя г-жа Диана Овчарова, кмет на Община Ивайловград, да осъществи
всички необходими действия, свързани с разработването, кандидатстването,
изпълнението и отчитането на проекта.
3. В случай на финансиране на горецитирания проект, всички активи да бъдат
предоставени от Община Ивайловград за безвъзмездно ползване за целите на проекта,
за срок най–малко 5 /пет/ години след неговото приключване.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№16
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал.4 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.60, ал.1,
предложение второ от АПК
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за индивидуално
и общо ползване по землища на територията на Община Ивайловград, описани в
Годишния план за паша за стопанската 2016/2017 г. (Приложение №1), неразделна част
от настоящето решение.
2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално и общо ползване за
стопанската 2016/2017 г. имотите по т.1 и приема Годишен план за паша за стопанската
2016/2017 г., съдържащ размера и местоположението им в землищата на населените
места (Приложение №1).
3. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да
се отдадат под наем при спазване на условията на чл.37и, във връзка с чл. 24а, ал.2, т.6
от ЗСПЗЗ, за срок от 7(седем) стопански години на собственици или ползватели на
животновъдни стопански обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасищата, мерите
и ливадите от общинския поземлен фонд да се предоставят под наем на лица, които
нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”,
държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ.
4. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване в
Приложение №1, да бъдат разпределени между правоимащите лица от комисия,
назначена със Заповед на Кмета на Община Ивайловград.
5. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при
спазване на условията на чл. 37и, ал.1, ал. 4 и ал.6 от ЗСПЗЗ, като отчете наличието на
притежавани или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади.
Комисията да състави протокол за окнчателно разпределение на имотите при наличие
на необходимите площи в срок до 1 май 2016 година.
6. При недостиг на пасища, мери и ливади в землището, комисията да
извърши допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до
достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на определените в
Приложение №1 пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
7. Въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на наемната
цена, кметът на общината да сключи договори за наем със срок на действие от 7
стопански години, считано от стопанската 2016/2017 година. На основание чл. 37и,
ал.15 от ЗСПЗЗ, при сключване на договорите за наем на пасища, мери и ливади от
държавния и общински поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в
актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал.2 от
Наредба №2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на
наемна цена, за една стопанска година от сключването на договора.

8. На основание чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на
Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската
2016/2017 г.), останалите свободни цели имоти - пасища, мери и ливади, определени за
индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, в
които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
9. На основание чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на
търга по ал.13 свободни цели имоти - пасища, мери и ливади да се отдадат под наем по
реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (за
стопанската 2016/2017 г.), чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на
собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение
да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно реда, определен
в правилника за прилагане на закона.
10. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на
територията на община Ивайловград, съгласно Приложение №2.
11. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на
мерите, пасищата и ливадите, както следва:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
11.1. Община Ивайловград предоставя на животновъдите, отглеждащи
пасищни животни земеделски земи – общинска собственост, с начин на трайно
ползване пасища, мери и ливади, в състоянието, в което се намира, като осигурява
безпрепятственото им ползване.
11.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за
директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане
на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не
гарантира подпомагане на земеделския производител.
11.3. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните
селища на Община Ивайловград се задължават да следят за изпълнението на Правилата
за ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При
констатирани нарушения да уведомяват Община Ивайловград.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
11.4. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите
по предназначение, а именно:
- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може
да се извършва като алтернатива на пашата или като метод на борба с плевели;
- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни;
- Ливадите се използват за косене;
11.5. Ползвателите да спазват одобрените със Заповед №РД09-122/23.02.2015
г. на Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско
и екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и
добро земеделско състояние на земята”;
11.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с
битови, строителни и, производствени и, опасни и други отпадъци;
11.7. Да не палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите;
11.8. Да не извършват паша нощем и без пастир, както и да не се допуска
лагеруване на домашни животни в пасищата;
11.9. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и ливади, както
и на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са
извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор
и ликвидиране на болестите по животните;
11.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата;

11.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем
пасища, мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение на
компетентните органи;
11.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;
11.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени
препарати за обезпаразитяване и наторяване;
11.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и
ливадите, както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир;
11.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;
11.16. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд
организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем;
11.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски
земи по Закона за опазване на земеделски земи, Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи и други нормативни актове.
12. На основание чл. 60, ал.1, предложение второ от АПК, допуска
предварително изпълнение на решенията.
Приложения:
Приложение №1 – Годишен план за паша в Община Ивайловград за
стопанската 2016/2017 година.
Приложение №2 – Правила за ползване на общинските пасища, мери и
ливади на територията на община Ивайловград.
Приложение №3 – Списък на регистрираните към 01.02.2016 година в
Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на
храните животновъдни обекти, собственици или ползватели на регистрирани
животновъдни обекти и пасищни селскостопански животни.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
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29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№17
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8
от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отменя Решение №29/19.03.2008 г. на Общински съвет Ивайловград за
определяне на базисни наемни цени.
ІI. Приема Методика за определяне на начални базисни наемни цени за отдаване
под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на общински
жилища по реда на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.
ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да актуализира наемните цени на
действащите договори, съгласно приетата Методика по т. ІІ, считано от датата на
влизане в сила на решението.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№18
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
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 годишното обезщетение на правото на ползване
върху следните поземлени имоти, в землището на с. Камилски дол с ЕКАТТЕ 35997,
собственост на Община Ивайловград: ПИ №000291 с площ 73.200 дка, актуван с АОС
№1272/31.08.2012 г.; ПИ №000684 с площ 12.230 дка, актуван с АОС №1299/10.09.2012
г.; проектен ПИ №001576 с площ 3.913 дка, образуван от ПИ№001219, актуван с АОС
№1302/10.09.2012 г.; проектен ПИ №001580 с площ 0.772 дка, образуван от
ПИ№001219, актуван с АОС №1302/10.09.2012г.; проектен ПИ №001582 с площ 3.621
дка, образуван от ПИ№000666 актуван с АОС №1392/10.10.2012 г. с обща площ 93.736
дка, в които е предоставена концесия за добив на гнайс в полза на ЕТ„Руска Ангелова,
възлизаща на 13110.00 лв./тринадесет хиляди сто и десет лева/, без ДДС.
Размерът на обезщетението следва да бъде актуализиран при промяна на
данъчната оценка на имота 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 въхху общинските
поземлени имоти, описани в т.І за срока на концесионния договор.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№19
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 29.02.2016
година, Протокол №2.
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 с друго
предназначение №01 - „Кантар” със застроена площ 8 кв.м, находяща се в бивш
стопански двор на с. Гугутка в поземлен имот №045003, землище с. Гугутка, ЕКАТТЕ
18054, актувана с АЧОС №1824/14.05.2015 г., възлизаща на 310.00 лв./ триста и десет
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 310.00 лв. без ДДС и подпише договор за
покупко-продажба на посочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -3

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
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 №01 „Овчарник” със застроена площ 788 кв.м, находяща се в бивш стопански двор на с.
Гугутка в поземлен имот №045010, землище с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, актувана с
АЧОС №1823/14.05.2015 год., възлизаща на 7100.00 лв./ седем хиляди и сто 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 7100.00 лв. без ДДС и подпише договор за
покупко-продажба на посочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -3

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
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 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 год., възлизаща на 1635.00 лв./хиляда шестстотин
тридесет и пет 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 1635.00 лв. без ДДС и подпише договор за
покупко-продажба на посочения имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –9
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3
и ал. 2 от ЗОС, чл. 32, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския
жилищен фонд
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата на общински имот - апартамент №4 на ет.2, вх. А,
състоящ се от две стаи, кухня, кухненски бокс, коридор, сервизно помещение и две
тераси, находящ се в жилищна сграда – „Родопската къща”, попадаща в УПИ ІІІ от кв.
13, по ПУП на с. Белополци, одобрен със Заповед № 433/03.05.1977г., актуван с АЧОС
№ 239/25.02.1999 г.
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 – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чл. 70, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на следните движими вещи,
общинска собственост:
1. Специален автомобил Зил 131 – регистриран със свидетелство за регистрация
005077526/08.03.2012 г. с рег. №Х 1431 ВС;
2. Специален автомобил Фолксваген Транспортер – регистриран със
свидетелство за регистрация 004741536/08.03.2011 г. с рег. №Х 6988 ВА;
3. Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2107” – регистриран със свидетелство за
регистрация 900851/08.11.1989 г. с рег. №Х 2414 АМ.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето
на оценки на описаните в т. І движими вещи и внасянето им в Общински съвет за
одобрение.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -3

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 и ал.8
от ЗОС, чл. 15, ал. 2 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична общинска
собственост – част от Болнична сграда, актувана с АПОС № 1691/15.10.2014 г.,
представляваща 1 /едно/ помещение /помещение №1 от административната част/, с
площ 26.80 кв.м., находящо се на първи етаж /Поликлиника/ за срок от 4 /четири/
години.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия за
провеждане на публичен търг и сключи договор за отдаване под наем на горепосочения
имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” –1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3
от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Обявява за частна общинска собственост - УПИ III от кв. 31 по ПУП на с.
Свирачи, одобрен със Заповед № 796/03.08.1968 г., ведно с построената в него
двуетажна масивна сграда – Детска градина със застроена площ 442 кв.м., актувани с
АПОС №220/28.12.1998 година.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
актуване на имота като частна общинска собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” –10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1,
във връзка с чл. 124а, ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПР /подробен устройствен план-план
за регулация/ за делба на имот №028001 в землището на с. Одринци, ЕКАТТЕ 53429,
общ. Ивайловград.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
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.3, т.4 и т. 5 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план на полски път с.
Свирачи-“Могилата” в землището на с. Свирачи, ЕКАТТЕ 65704, общ. Ивайловград.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -2

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
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. 3, т.4 и т. 5 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план на полски път с.
Славеево- “Помпена станция Ивайловград 1” в землище с. Славеево, ЕКАТТЕ 66932,
общ. Ивайловград.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” –1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -2

29.02.2016 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 29.02.2016
година, Протокол №2.
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.3, т.4 и т. 5 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план на полски път
между селата Меден бук , Железари, Кондово в землището на с. Меден бук, ЕКАТТЕ
47545, землището на с. Железари, ЕКАТТЕ 29074 и землището на с. Кондово, ЕКАТТЕ
38248, общ. Ивайловград.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

29.02.2016 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

