ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№90
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград
и постоянните комисии към ОбС, за първото полугодие на 2013 година.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№91
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
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 решенията на Общински съвет Ивайловград, за първото полугодие на 2013
година.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№92
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, вр. с чл. 16, ал. 1 от
Наредба №3 за упражняване правата на Община Ивайловград върху общинската част
от капитала на търговски дружества
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Oдобрява пазарна оценка на материални активи /медицинска техника,
автомобили, офис оборудване, спомагателно оборудване, мебели/ собственост на
„Медицински център І- Ивайловград” ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130059945
подробно описани в Приложение №1 от Доклад на оценителя от 28.03.2013 г.,
приложен към докладната записка.
ІІ. Дава съгласие и упълномощава Ликвидатора
за извършване на
разпоредителни действия с материални активи /медицинска техника, автомобили,
офис оборудване, спомагателно оборудване, мебели/ собственост на „Медицински
център І- Ивайловград” ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130059945 подробно описани в
Приложение №1 от Доклад на оценителя от 28.03.2013 г., приложен към докладната
записка.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” – 6
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№93
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013 година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград променя Поименния списък за капиталови разходи, както следва:
№
Наименование
по
на обекта
ред

1.

2.

Целева субсидия
капиталови разходи

Капиталов Капиталов
и разходи и разходи
от
от други
Изграждан
Целеви за
целеви
е и ремонт собствени
капиталов
средства
средства
на местни
и разходи
пътища

Антична вила
"Армира" собствен
принос
Обновяване и
модернизация
на сградата на
ОДЗ
Ивайловград ;

2.1. доставка на
технологично
оборудване

92123

112158

60000

276258

Наименование
на обекта

Целева субсидия
капиталови разходи

Капиталов Капиталов
и разходи и разходи
от
от други
Изграждан
Целеви за
целеви
е и ремонт собствени
капиталов
средства
средства
на местни
и разходи
пътища

Антична вила
"Армира" собствен принос

Обновяване и
модернизация на
сградата на ОДЗ
Ивайловград ;
доставка на
технологично
оборудване

92123

112158

60000

276258

3.

4.

5.

6.

Изготвяне на
предпроектни
проучвания,
изработване на
идейни проекти
и изработване
на работни
проекти за
реконструкцият
а на ВиК
мрежи и
ПСОВ-гр.
Ивайловград

313366

Изработване по
поректи за
развитие на
селските
райони по
мярка 321 и 322
Основен
ремонт на
водопроводна
мрежа с.
Белополци
Основен
ремонт и
рехабилитация
на общински
пътища и
улична мрежа
на територията
на Община
Ивайловград,
съгласно
приложен
списък

67500

Изготвяне на
предпроектни
проучвания,
изработване на
идейни проекти
и изработване
на работни
проекти за
реконструкцият
а на ВиК мрежи
и ПСОВ-гр.
Ивайловград

Изработване по
поректи за
развитие на
селските райони
по мярка 321 и
322
Основен ремонт
на водопроводна
мрежа с.
Белополци

60000

402 200

80000

отпада

Основен ремонт
и рехабилитация
на общински
пътища и улична
мрежа на
територията на
Община
Ивайловград,
съгласно
приложен списък

67980

60000

402 200

80000

7.

8.

Закупуване на
обзавеждане за
СОУ
"Хр.Ботев"
Ивайловград
Закупуване на
софтуер и
хардуер за
Общинска
администрация
Инвестиционен
проект работен за
почистване на
речното корито
на р. Арда и р.
Бяла

12342

11000

Закупуване на
обзавеждане за
СОУ "Хр.Ботев"
Ивайловград
Закупуване на
софтуер и
хардуер за
Общинска
администрация

12342

11000

10.

Инвестиционен
проект - работен
за почистване на
речното корито
на р. Арда и р.
Бяла
Закупуване на
товарен
автомобил за
Общинска
администрация

11.

Закупуване на
НДМА за
Общинска
администрация

5100

12.

Основен ремонт
на сградата на
Общинска
администрация

12000

9.

12000

отпада

18000

СМР на малки
инфраструктурн
и обекти, вкл.
детски и
спортни
площадки и
съоръжения,
паркинги,
благоустрояване
и озеленяване на
пространства,
кътове за отдих
и други обекти

13.
244500
402200
852247
646700
1498947

0

238000

244500
402200
800461
646700
1447161

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 11
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1
17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№94
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства за безвъзмездна
финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 по проект с работно заглавие
“Подмяна на осветителни тела от уличното осветление в населени места на територията
на община Ивайловград”.
ІІ. Дейностите на Проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за
развитие 2007-2013 и в частност на ПОДЦЕЛ 1.5. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА И ЕКОЛОГИЧНО
ЩАДЯЩА ЕНЕРГЕТИКА Мярка 1.5.1. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично
осветление в град Ивайловград.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград г-жа Диана Овчарова да
предприеме всички необходими действия свързани с изготвяне и изпълнение на
проекта.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№95
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Наредба за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№96
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45а от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отменя Глава Шеста /Настаняване под наем и продажба на жилища –
общинска собственост/ от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение №1/31.01.2005 г. на Общинския съвет.
II. Приема Наредба за реда и установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община
Ивайловград.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е
№97

Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, ал.
1, т. 2 и чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, чл. 19 и чл. 20 от
Закона за водите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Възлага на Кмета на община Ивайловград да започне подготвителни действия
за внасяне на предложение за предоставяне на концесия на следните имоти водоеми,
язовири, микроязовири – публична общинска собственост:
1. ПИ №001003 в землище на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748, съгласно скица №
К00276/03.07.2013 г., представляващ водоем с площ 32.361 дка, находящ се в м. „------„, при граници и съседи: ПИ №000142 – нива, ПИ №000251 – храсти, ПИ №001009 –
дере, овраг, яма, ПИ №000250 – пасище, мера, ПИ №000249 – пасище, мера, ПИ
№000004 – местен път; Имотът е актуван с АПОС №162/26.03.1998 година.
2. ПИ №001005 в землище на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748, съгласно скица №
К00275/03.07.2013 г., представляващ водоем с площ 13.427 дка, находящ се в м. „------„, при граници и съседи: ПИ №000348 – пасище, мера, ПИ №000273 – изоставени
трайни насаждения, ПИ №001013 – дере, овраг, яма, ПИ №000330 – храсти, ПИ
№000004 – местен път; Имотът е актуван с АПОС №155/26.03.1998 година.
3. ПИ №000295 в землище на с. Хухла с ЕКАТТЕ 77520, съгласно скица №
К00304/03.07.2013 г., представляващ водоем с площ 11.250 дка, находящ се в м. „------„, при граници и съседи: ПИ №000372 – изоставени трайни насаждения, ПИ №296005 –
нива, ПИ №296007 – нива, ПИ №000298 – гора в земеделски земи, ПИ №200091 –
полски път; Имотът е актуван с АПОС №147/26.03.1998 година.
4. ПИ №022010 в землище на с. Драбишна с ЕКАТТЕ 23056, съгласно скица №
К00493/03.07.2013 г., представляващ язовир с площ 6.664 дка, находящ се в м. „-------„,
при граници и съседи: ПИ №059061 – нива, ПИ №035022 – полски път, ПИ №022011 –
нива, ПИ №022009 – нива, землищна граница; Имотът е актуван с АПОС
№409/29.01.2001 година.
5. ПИ №000034 в землище на с. Драбишна с ЕКАТТЕ 23056, съгласно скица №
К00492/03.07.2013 г., представляващ язовир с площ 26.195 дка, находящ се в м. „-------„,
при граници и съседи: ПИ №036018 – нива, ПИ №036023 – нива, ПИ №036026 – полски
път, ПИ №036005 – нива, ПИ №000030 – нива, ПИ №000055 – нива, ПИ №034001 –
нива, ПИ №034002 – нива, ПИ №034003 – нива, ПИ №000081 – полски път, ПИ
№000007 – дере, ПИ №037001 – нива, ПИ №036025 – полски път, ПИ №036019 – нива;
Имотът е актуван с АПОС №144/26.03.1998 година.
6. ПИ №000036 в землище на с. Нова ливада с ЕКАТТЕ 51857, съгласно скица №
К00109/03.07.2013 г., представляващ водоем с площ 10.898 дка, находящ се в м.
„землище на с. Нова ливада”, при граници и съседи: ПИ №041001 – изоставена нива,
ПИ №000042 – полски път, ПИ №040002 – нива, ПИ №000008 – дере, ПИ №000002 –
вътрешна река, ПИ №000013 – дере, ПИ №059001 – изоставена нива, ПИ №000063 –
дере, ПИ №000006 – вътрешна река, ПИ №000017 – дере; Имотът е актуван с АПОС
№158/26.03.1998 година.
7. ПИ №000062 в землище на с. Черни рид с ЕКАТТЕ 80995, съгласно скица №
К00245/03.07.2013 г., представляващ язовир с площ 19.987 дка, находящ се в м. „--------

„ , при граници и съседи: ПИ №000078 – пасище с храсти; Имотът е актуван с АПОС
№145/26.03.1998 година.
8. ПИ №000652 в землище на с. Белополяне с ЕКАТТЕ 03695, съгласно скица №
К00491/03.07.2013 г., представляващ язовир с площ 48.319 дка, находящ се в м. „--------”, при граници и съседи: ПИ №000021 – пасище, мера, ПИ №000048 – изоставени
трайни насаждения, ПИ №000653 – дере, ПИ №000025 – пасище, мера, ПИ №000008 –
храсти, ПИ №000651 – дере, ПИ №000008 – храсти, ПИ №000005 – пасище, мера, ПИ
№000007 – изоставени трайни насаждения, землищна граница, ПИ №017018 – полски
път, ПИ №000067 – друга територия нестопанска, ПИ №000027 – пасище с храсти, ПИ
№000656 – дере; Имотът е актуван с АПОС №149/26.03.1998 година.
II. За изпълнение на решението по т. I, да бъдат изготвени концесионните
анализи, като за целта бъдат разходвани средства в размер до 1500 лв. на водоем без
ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Ивайловград осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№98
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и § 5, т. 1
от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема допълнение към Общинския план за
защита при бедствия – Разчет за евакуация и разсредоточаване (Приложение №18 към
Плана).

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№99
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена на МОН
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград дава съгласие за съществуване на професионална
паралелка в Х клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград под минималния брой на
учениците, съгласно Наредба №7 от 29.12.2000 година на Министерството на
образованието и науката.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№100
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград утвърждава командировката на Дарина
Михайлова Кисьова-Зафирова - Председател на Общински съвет Ивайловград за
второто тримесечие на 2013 година в размер на 507,57 лв. /петстотин и седем лв. 57 ст./.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№101
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.07.2013
година, Протокол №7.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната
Р Е Ш И:
Общинският съвет, утвърждава командировките на Диана Димитрова Овчарова
– Кмет на Община Ивайловград за второто тримесечие на 2013 година в размер на
131.00 лв. /сто тридесет и един лв./.

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

17.07.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

