ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№48
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Променя организационно-управленската структура на общинско предприятие
„Спектър” и определя числен състав 48 бр., считано от 01.06.2017 година.
II. Променя Правилника за устройство, организация и дейността на Общинско
предприятие „Спектър”, както следва:
1. Директор – 1 брой
2. Началник Производствен комплекс – 1 брой
3. Началник Склад – 1 брой
4. Главни специалисти – 2 броя
5. Организатор дейност по строителството – 1 брой
6. Организатор дейности по озеленяването – 1 брой
7. Шофьори – 3 броя
8. Шофьор – багерист – 1 брой
9. Работник поддържане на спортни съоръжения – 1 брой
10. Работници сметосъбиране – 6 броя
11. Работници озеленяване – 6 броя
12. Работници поддръжка – 4 броя
13. Общи работници – 7 броя
14. Оператор бетонен възел – 1 брой
15. Механик – 1 брой
16. Работник по добив на гнайсови плочи – 4 броя
17. Машинист Струма -4 броя
18. Работник ТСИ – 3 броя
III. Упълномощава кмета на община Ивайловград да подпише договор за наем за срок
от 10 /десет/ години, съгласно Приложение 1;
IV. Задължава Кмета на Общината след подписване на Договора да предостави за
ползване активите от приложение 2 и 3 на Общинско предприятие „Спектър”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№49
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.41 от Наредбата 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
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема актуализацията по бюджета на Община
Ивайловград за 2017 г. съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

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

30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№50
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
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 2017 година /II - ро тримесечие/.
2. Разходите за извършването на промените, са осигурени компенсиращи промени
на целевата субсидия за капиталови разходи за 2017 год. и собствени средства.

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

30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№51
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1. т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за
публичните финанси
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Удължава срока за погасяване на отпуснатия с Решение №10 от 29.02.2016
г., на Общински съвет Ивайловград, безлихвен заем на сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ ЕИК 176002446, със седалище
и адрес на управление: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11, в размер на
24 447.88 лева, до 5 (пет) работни дни след получаване на сумата по заявеното от „МИГ
– Любимец – Ивайловград” авансово плащане за изпълнение на стратегията за ВОМР от
Държавен фонд „Земеделие”, но не по-късно от 31.12.2017 г.
ІІ. Разрешава посочената в т. І от настоящото решение сума да се използва от
сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“
ЕИК 176002446, със седалище и адрес на управление: град Любимец, ул. „Цар
Освободител“ №11, представлявано от Илия Атанасов Илиев – председател на
Управителния съвет за разплащане на допустими разходи за управление и
популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ,
изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, съгласно
Споразумение №РД 50-149 от 21.10.2016 г., сключено между Управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и „МИГ –
Любимец – Ивайловград”.

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

30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№52
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 7,
ал. 1 и ал.6, чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава съгласие и одобрява ползването на дървесина през 2017г. за предвиденото
прогнозно количество в размер на 7689 пл.м3 /плътни метрии кубични/ лежаща маса по
годишен план да се промени съгласно направеното предложение на 11971 пл. м3 /плътни
метри кубични/ лежаща маса.
II. Одобрява представения актуализиран Годишен план за ползване на дървесина за
2017 г. в горските територии, собственост на Община Ивайловград, който определя
ползването на дървесина за 2017г. в размер на 11971 пл. м3/плътни метри кубични/
лежаща маса.
III. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да утвърди Графика за продажба
на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на община
Ивайловград по чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти съобразно с приетия
актуализиран Годишен план за ползване на дървесина за 2017г..
IV. Определя продажбата на дървесина от тополи, от обекти №1706 и 1707, да се
осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

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

30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№53
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните
превози, чл. 8, ал. 3 от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТИТС за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници
с автобуси и Протокол от 11.05.2017 г. от Председателя на комисията назначена със
Заповед №142/27.04.2017 г.
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград утвърждава Общинска транспортна схема за
междуселищни и градски автобусни линии на община Ивайловград - 2017 г.

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

30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№54
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
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 едно помещение /помещение №6 от административната част/, с площ
25.20 кв.м., находящо се на първи етаж /Поликлиника/ за срок от 2 /две/ 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” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№55
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 и чл.39, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
Общински съвет-Ивайловград, избира за временно изпълняващ длъжността кмет
на км. Черни рид, община Ивайловград Пламен Андреев Терзиев с ЕГН 900203ХХХХ
живущ в с. Кобилино, ул. „Трета” №15, считано от 01.06.2017г. до завръщане на
титуляра.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№56
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.05.2017
година, Протокол №5.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отпуска еднократна финансова помощ на Зенепа Хасанова Канавазова от с.
Славеево, общ. Ивайловград, в размер на деветстотин лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да осигури необходимите средства
от общинския бюджет.
.

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

30.05.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

