ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№25
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОБ, чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2012 г. по прихода и разхода по функции
и дейности както следва:
1.1. По прихода – 6 756 499 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение
№1/.
1.2. По разхода – 6 756 499 лв. /разпределени по функции, дейности и видове
разходи, съгласно Приложение №1/.
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г. на община Ивайловград, както
следва:
2.1. По прихода - 6 390 669 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение
№1/.
2.2. По разхода - 6 390 669 лв. /разпределени по функции, дейности и видове
разходи,
съгласно Приложение №1/.
3. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове по Приложение №2.
4. Приема отчета на извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и
структурните фондове към националния фонд по Приложение №3.

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

07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.11, ал. 9, чл.12 и чл. 30, ал.1 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите
на ЗДБРБ за 2013 г., ПМС №1 от 09.01.2013 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2013 г. и
Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ с Решение №44 от 30.06.2004 г.,
актуализирана с Решение №43 от 26.08.2006 г. на Общински съвет Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Приема бюджет на Община Ивайловград за 2013 г. в размер на 5 236 075 лв.,
разпределен както следва:
1. Приходи

5 236 075 лв.

в т.ч.:
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
в т.ч.
1.1.1. Обща субсидия от РБ
1.1.2. Преходен остатък от 2012 г./нал.на 01.01.2013г./
1.1.3. Предоставени средства на разпореждане
1.1.4. Чужди средства от други лица

2 299 854 лв.
2 239 139 лв.
72 034 лв.
- 7 719 лв.
- 3 600 лв.

1.2. Приходи за местна дейност
2 936 221 лв.
в т.ч.:
от собствени средства:
1.2.1. Данъчни приходи-имуществени данъци
224 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи от собственост
148 500 лв.
1.2.3. Неданъчни приходи от общ.такси
380 025 лв.
1.2.4. Неданъчни приходи от прод.на общ.имущ.
100 000 лв.
1.2.5. Неданъчни приходи от концесии
110 000 лв.
1.2.6. Други неданъчни приходи/глоби, санкции, дарения
58 440 лв.
1.2.7. За внасяне на ДДС и др. данъци в/у продажбите /със знак -/ -15 000 лв.
от взаимоотношения с централния бюджет:
1.2.8. Целева субсидия за капиталови разходи
1.2.9. Обща изравнителна субсидия/за местна д-ст
1.2.10. За зимно поддържане и снегопочистване
1.2.11. Предоставени трансфери
1.2.12. Получени трансфери
1.2.13. Предоставени заеми
1.2.14. Възстановени заеми
от преходен остатък:
1.2.15. Преходен остатък от 2012 г. /нал.на 01.01.2013 г./
/съгласно Приложение № 1 по пълна бюджетна класификация/
2. Разходи
в т.ч.
2.1. За делегирани от държавата дейности
2.2. За местни дейности

646 700 лв.
732 600 лв.
118 000 лв.
- 23 625 лв.
265 540 лв.
- 464 756 лв.
461 510 лв.
194 287 лв.
5 236 075 лв.
2 299 854 лв.
2 936 221 лв.

в т.ч.
за местни дейности
2 882 961 лв.
за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи
53 260 лв.
Разпределени по дейности /съгласно Приложение №1 по пълна бюджетна
класификация/
3. Определя числеността на персонала /натурални показатели/ по дейности, съгласно
Приложение №1.
4. Приема разпределението на преходния остатък в размер на 255 002 лв., съгласно
Приложение №2.
5. Приема инвестиционната програма на стойност 1 498 947 лв., от които в размер на 646
700 лв. - от целева субсидия за капиталови разходи целеви и от преходни остатъци и
собствени приходи от продажби по § 40-00 в размер на 100 000 лв. / Приложение №3/.
6. Определя размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната
година в размер на 194 407 лв. - събираеми вземания.
7. Приема просрочените задължения от 2012 година на община Ивайловград в размер на
9 504 лв. да се изплатят през бюджетната 2013 година.
8. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, в съответствие с
Приложение №4 към §26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г.
№
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ре
д
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Наименование на
ИБСФ

Наличност Приходи
на
01.01.2013 г.
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приходи от приватизация100%
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ОБЩО ИБСФ

Разходи

Наличност
на
31.12.2013 г.

9. Приема плана на приходите и разходите на средствата по Оперативните програми на
НФ и ДФ “Земеделие” /съгласно Приложение № 4 по пълна бюджетна класификация/.
10. Приема Приложение №2 към ФО-1 от 21.01.2013 г. на Министерство на финансите.
11. Приема следните лимити за разходи:
11.1. Лимит за представителни разходи на кмета в размер на 5 000 лв.
11.2. Социално–битови разходи в размер на 3% на база начислените трудови
възнаграждения.
11.3. Определя стойността на един храноден на дете в ЦДГ в размер до 2,50 лв., в
размер на 2,50 лв. за млечна кухня , за децата в ДЦДУ в размер на 3,00 лв.

12. Утвърждава формула за разпределяне на средствата,
първостепенния разпоредител – СФ = БУ х ЕРС където :
 СФ – средства по формулата
 БУ – брой ученици
 ЕРС – единен разходен стандарт

получени

от

13. Приема разчет за целеви разходи:
13.1. Размера на средствата за Клубовете на пенсионера 2 500 лв., Клуба на инвалида
на стойност 300 лв., и Сдружение „Щит и меч” на стойност 300 лв., са отразени във
функция “Икономически дейности”, дейност “Други дейности по икономиката” по § 42-14.
13.2.Членски внос за участие в НСОРБ, НАПОС и др. в размер на 3 000 лв. в
дейност “Общинска администрация” § 46-00 и 500 лв. в Дейност “Общински съвет” §46-00.
13.3. Помощи по решение на ОбС 10 500 лв., от които 10 000 лв. в дейност
“Общинска администрация” §42 –14 за деца в неравностойно положение, 500 лв. в дейност
“Обредни домове и зали” §42-14.
13.4. Разходи за организиране на тържества послучай празника на града 14.02.,
традиционни празници в кметствата Хухла, Ламбух, Долно Луково, Горно Луково,
Горноселци, Гугутка, Попско, Кондово, Сив кладенец, Камилски дол, Мандрица, Плевун,
Драбишна, Покрован, Национален събор “Илиева нива” и др. в размер 44 950 лв. /съгласно
приет празничен календар, включен в дейност “Общинска администрация” §10-11 – 20 000
лв. и §10-15 – 24 950 лв.
13.5. За финансиране на общинска програма за закрила на детето в размер на 3 000
лв., включени в дейност “Други дейности по икономиката” §10-98.
14. Приема компенсиране на част от средствата за транспортни разходи на учителите в
размер на 85 % .
14.1. Приема поименният списък на пътуващи учители в делегираните от държавата
дейности /съгласно Приложение № 5/. Упълномощава Кмета на общината текущо при
промяна на лицата, да утвърждава поименния списък.
15. Определя работно облекло на работещите по трудово правоотношение в Дейностите:
431 Детски ясли и ясленски групи в ОДЗ, 437 Здравен кабинет в училище, 524 Домашен
социален патронаж, 619 ЖС и БКС, 745 Обредни домове и зали в размер на 50 лв.
За държавни служители по силата на чл. 40 от Закона за държавните служители до размера
на кредитите по §02-05 на стойност 3 000 лв. във функция “Общи държавни служби”,
Дейност “Общинска администрация”.
При наличие на средства в края на годината, да се изплатят за облекло на служителите
от Общинска администрация.
16. Утвърждава разчета за субсидии на нестопански организации и нефинансови
предприятия по ТЗ, както следва:
16.1. Читалище “Пробуда” гр. Ивайловград в размер на 50 168 лв. в държавни
дейности и 50 000 лв. в местни дейности.
17. Утвърждава по Решение на Общински съвет да се подпомогне:
17.1. „Медицински център-I” гр. Ивайлловград ЕООД в ликвидация – 20 000 лв. в
местни дейности отразени в дейност “Други дейности по здравеопазването “ §42-14.
18.Упълномощава Кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по
т.16 и17.
19. Утвърждава субсидия за текуща дейност за подпомагане на специализираните клубове и
спортни дружества в размер на 9 500 лв., за Футболнен клуб – 6 000 лв. и за Шахматен клуб
– 3500 лв., като отчитането се извършва в Дейност ”Масова физкултура и спорт” §45-00.

20. Възлага на Кмета на общината:
20.1. Да определя конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
20.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол.
20.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на
“държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за
авансово предоставяне на одобрената субсидия.
20.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на
дарителя, донора.
20.5. Да предлага на Общинския съвет на основание §39 от ПЗР на ЗДБРБ 2013 г.,
след 30 юни 2013 г. могат да се прехвърлят средства между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делигиран бюджет,
при условие, че не се нарушават стандартите за делигираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в делигираната дейност.
20.6. При по-ниска събираемост на собствените приходи от очакваното, поради
влошени икономически и финансови показатели, да намаля субсидиите на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити с процента на неизпълнение на собствените приходи,
съгласно определените приоритети на разходите.
21. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, предоставя
правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 2013 година в съответствие с чл. 27 от
ЗОБ и чл. 34 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общ. бюджет,
както следва.
21.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средства за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.
21.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й
размер в частта на местните дейности.
21.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
21.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
21.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
22. Задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по тримесечия.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 9
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2
07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 28 от
Закона за общинския бюджет
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград опрeделя, считано от 01.01.2013 година второстепенни
разпоредители с бюджети кредити в Община Ивайловград, както следва:
1. СОУ ”Христо Ботев” гр. Ивайловград - второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити – директора на СОУ ”Хр. Ботев”.
2. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Свирачи - второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити – директора на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”.
3. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Железино - второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити – директора на ОУ “Св.св. Кирил и Методий”.
4. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Белополци - второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити – директора на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”.
5. ОДЗ „Ивайловград” гр. Ивайловград - второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити – директора на ОДЗ „Ивайловград”.
6. ЦДГ с. Железино - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – директора на
ЦДГ.

7. Дом за стари хора гр. Ивайловград - второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити –директора на Дом за стари хора.
8. Дневен център за деца с увреждания гр. Ивайловград второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити –директора на ДЦДУ.
9. Общински исторически музей гр. Ивайловград - второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити – директора на ОИМ.
10. Домашен социален патронаж - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити –
управителя на ДСП.

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

07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
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:
І. Приема “Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в Община Ивайловград през 2013 г.”
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на Програмата.

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

07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т.10 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС Ивайловград и във връзка с чл. 129, ал. 1
от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград одобрява попълването на кадастралия план и
изменението на ПУП-ПР /подробен устройствен план - план за регулация/ на част от
подробен устройствен план на с. Кондово, като се прокарва нова улица от осова точка /о. т./
34- 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110 до о.т. 111 и от квартал 9 се образуват 9 и 9а,
а от квартал 10 се образуват 10, 10а и 10б и промяна на дворищната регулация на
засегнатите имоти по ПУП на с. Кондово, ЕКАТТЕ 38248, общ. Ивайловград.

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

07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и
чл. 45, ал. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата на общински имот - УПИ І от кв.17а по ПУП на с. Ламбух,
одобрен със Заповед №434/04.06.1962 г. и изменен със Заповед №337/16.08.2011 г., с площ
от 1090.00 кв. м актуван с АЧОС №1182/31.10.2011 година.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
изготвянето на оценка и внасянето й в Общинския съвет за одобрение.

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

07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на общински имот - предаваемо място към УПИ XIV-923 от кв.
20 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., с площ от 215.00
кв. м, актуван с АОС №1179/31.10.2011 г., възлизаща на 2681.00 лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия по
сключването на договор за покупко-продажба на горепосоченият имот с Тодор Димов
Тодоров и Димо Тодоров Димов.

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

07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на общински имот - предаваемо място към УПИ XII-921 от кв.
20 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., с площ от 165.00
кв. м, актуван с АОС №1180/31.10.2011 г., възлизаща на 2058.00 лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия по
сключването на договор за покупко-продажба на горепосоченият имот с Димитрина
Маринова Иванова–Димова и Ангел Иванов Димитров.

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

07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на следния имот - УПИ VI-270 от кв. 66 по ПУП на гр.
Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., с площ от 410.00 кв. м, актуван с
АОС №1463/08.01.2013 г., възлизаща на 5112.00 лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия по
сключването на договор за покупко-продажба на горепосоченият имот със Сийка Янева
Димитрова.

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

07.03.2013 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 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на общински имот - УПИ III-47 от кв. 13 по ПУП на с.
Славеево, одобрен със Заповед №112/30.03.1989 г., с площ от 740.00 кв. м, актуван с АОС
№1431/12.11.2012 г., възлизаща на 2908.00 лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия по
сключването на договор за покупко-продажба на горепосоченият имот с Димитър Филипов
Димитров.

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

07.03.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№35
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Одобрява оценката на общински имот - УПИ II от кв. 11 по ПУП на с. Кондово,
одобрен със Заповед №072/16.02.2012 г., с площ от 1254.00 кв. м, актуван с АОС
№1351/25.09.2012 г., възлизаща на 4213.00 лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да предприеме действия по
сключването на договор за покупко-продажба на горепосоченият имот с Асен Илиев
Орманджиев.

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

07.03.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№36
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за неговото
приложение
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема следния актуализиран състав на Обществения
съвет по социално подпомагане:
Председател: Елена Карапейкова - секретар на Община Ивайловград
Членове:
1. Иванка Славилова – общо практикуващ лекар
2. Юлия Зехтинджиева – ст. експерт към Дирекция „Бюро по труда”, филиал
Ивайловград
3. Красимира Иванова – директор на „Дневен център за деца с увреждания”
4. Тинка Бодурова– пенсионер
5. Иван Иванов – председател на Общинско дружество на хората с увреждания

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

07.03.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№37
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 07.03.2013
година, Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград отменя т. ІI. „Определяне Такса битови отпадъци” от
Решение №134 от 19.12.2012 година на ОбС Ивайловград.

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

07.03.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

