ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№1
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.01.2017
година, Протокол №1.
Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общинският съвет приема Отчета за дейността на Общински съвет Ивайловград и
постоянните комисии към ОбС, за второто полугодие на 2016 година.

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

30.01.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№2
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.01.2017
година, Протокол №1.
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
на решенията на ОбС, за второто полугодие на 2016 година.

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

30.01.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№3
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.01.2017
година, Протокол №1.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7,
ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема отчета за дейността на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 година.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 10
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

30.01.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№4
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.01.2017
година, Протокол №1.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Приема “Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Ивайловград през 2017 г.”
II. Възлага на Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на програмата.

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

30.01.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№5
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.01.2017
година, Протокол №1.
Общинският съвет на основание основание чл. 94 от Закона за публичните
финанси, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема бюджета на Община Ивайловград за 2017 г. в размер на 6 223 380
лв. разпределени, както следва:
1.1.

Приходи
в т.ч.:

1.1. 1. Приходи за делегирани от държавата дейности

6 223 380 лв.
2 857 753 лв.

в т.ч.
1.1.1.1.
1.1.1.2.

Обща субсидия за делегирани от държавата
дейности в размер на

2 689 306 лв.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
за средствата от ЕС

/-13 970/ лв.

1.1.1.3.

Преходен остатък от 2016 година в размер на
съгласно Приложение № 3.

1.1.1.4.

Преходен остатък в левова равностойност по
валутна сметка

1.1.1.5.

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

173 824 лв.

93 лв.
8 500 лв.

1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 3 365 627 в., в т.ч.:
1.1.2.1.
Данъчни приходи в размер на 262 800 лв.
1.1.2.2.
Неданъчни приходи в размер на 1 118 404 лв., в т.ч.:
 Неданъчни приходи от собственост в размер на 542 000 лв.;
 Неданъчни приходи от общински такси в размер на 408 404 лв.;
 Неданъчни приходи от продажба на общинско имущество в размер на
70 000 лв.;
 Неданъчни приходи от концесии в размер на 127 000 лв.;
 Други неданъчни приходи /глоби, санкции, дарения/ в размер на 36 000
лв./;
 ДДС и други данъци върху продажбите в размер на /-65 000/ лв.
1.1.2.3.
Трансфери за местни дейности в размер на 971 600 лв., в т.ч.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 771 700 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 199 900 л в.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 861
100 лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища и улична мрежа в
размер на 443 100 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 418 000 лв.

1.1.2.5. Събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети в размер на
24 448 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети – предоставени /-/, в размер на /-19 404/ лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз, в размер на /-10 000/ лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2016 година в размер на 156 679 лв., съгласно
Приложение № 3.
По разходите в размер на 6 223 380 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 1.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 857 753 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 3 365 627 лв., в т.ч.:
 Разходи за лихви в размер на 3 500 лв.
1.2.

2. Приема програма за капиталови разходи за 2017 година (поименен списък по
обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 096 562 лв.,
съгласно Приложение № 2, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за
изграждане и основен ремонт на общински пътища и на улична мрежа в размер на 861
100 лв., съгласно Приложение № 2.
2.2. Приема разчет на разходите, финансирани със собствени приходи, в размер на 210 998
лв., съгласно Приложение № 2.
2.3. Приема разчет на разходите, финансирани с други средства, в размер на 24 464 лв.,
съгласно Приложение № 2.
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос –3 265 лв., за членуване в НСОРБ, НАПОС, НАСО и
Асоциацията на ВиК;
3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в размер на 46 750 лв.,
от които:
 За финансиране на процедури „Ин витро” – 20 000 лв.;
 Помощи за безплатен обяд на социално слаби ученици и други помощи –
10 000 лв.;
 За подпомагане дейността на пенсионерски клубове – 6 750 лв.;
 Помощи по решение на Общински съвет – 10 000 лв.;
3.3. Субсидии, в размер на 34 500 лв. за:
3.3.1.
Читалища – 30 000 лв.,
3.3.2.
Шахматен клуб – 4 500 лв.
3.4. Средства за реализация на общински програми и планове през 2017 г., по видове
програми, както следва:
3.4.1.
Празничен календар на община Ивайловград – 35 000 лв.;
3.4.2.
Спортен календар на община Ивайловград – 6 000 лв.
3.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия
по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1. – 3.4.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. На основание чл.40, ал.2 от ПМС № 374/22.12.2016 година за изпълнение на
Държавния бюджет на РБ за 2017 година са определени средства за социално-битово и
културно обслужване в размер до 3% /не повече от 3%/ върху плановите средства за
работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
4.2. Представителни разходи на Кмета в размер на 6 840 лева, на основание чл. 90, ал.1
от ЗДРБ за 2017 г.

Представителни разходи на Председателя на Общински съвет в размер на 140 лева,
на основание чл. 90, ал.2 от ЗДРБ за 2017 г.

4.3.

5. На основание чл. 39, ал.1, т.2 от ПМС № 374/22.12.2016 г., утвърждава списък на
длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски:
5.1. За пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 4.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 5.
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г. по приходите, даренията,
бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение
№ 6.
8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община
Ивайловград, съгласно Приложение № 7.
9. Определя максимален размер на дълга, както следва:
9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в размер
на 4 602 212лв.
9.2. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2017 г., се определят в
размерите, съгласно Приложение № 8.
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 година, до 15 % от средногодишния размер на разходите за
последните 4 години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения.
11. Определя максимален размер на ангажиментите на разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 година, до 50% от средногодишния размер на разходите за последните
4 години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения.
12. Определя размера на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2017 година в размер на 59 164.00 лв., съгласно Приложение
№ 9.
13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2017 година в размер на 721 323.00 лв.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран
бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
14.3. В изпълнение на правомощията си по т.15, Кметът издава заповеди.

15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
15.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ
орган и на МФ.
16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2017 година.
16.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на Общинския съвет.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници
за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да
извършват разходи, да поемат нови задължения за разходи и/ или ангажименти за
разходи до размера и в съответствие с планираните средства в годишния бюджет на
общината.
19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 10.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

30.01.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№6
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.01.2017
година, Протокол №1.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от
ЗСПЗЗ, чл. 75б от ППЗСПЗЗ и влезли в сила заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за предоставяне на имотите от искане с вх. рег. №24-00552/23.12.2016 г. от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Хасково на ползвателите по
списъка от комбинирана справка Приложение №1.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград в 7–дневен срок от влизане на
настоящото решение в сила да предприеме действия по изготвянето на заповед.
III. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да сключи договори за наем за
стопанската 2016/2017 г. с ползвателите по списъка от комбинирана справка Приложение
№1 от т. I, след издаване на заповедта по т. II.

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

30.01.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№7
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 30.01.2017
година, Протокол №1.
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-ПЗ /подробен устройствен план-план за
застрояване/ за разширение на кариера за добив на скално-облицовачни материали в ПИ
/поземлен имот/ №146007 в землището на с. Железино, ЕКАТТЕ 29101, общ.
Ивайловград.
ІІ. Одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

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

30.01.2017 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

