ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№102
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отменя Наредба №1 за спазване на обществения ред в община Ивайловград,
приета с Решение №125 от Протокол №11/17.10.2000 г., актуализирана с Решение №7
от Протокол № 1 от, проведено на 25.01.2002 г., актуализирана с Решение №57 от
Протокол №5 от 30.06.2004 г., актуализирана с Решение №69 от Протокол №7 от
28.07.2008 г., актуализирана с Решение №90 от Протокол №10 от 28.10.2008 г. и
актуализирана с Решение №72 от Протокол №7 от 12.07.2010 г. на Общински съвет
Ивайловград.
II. Приема нова Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№103
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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
„Спортно развлекателен комплекс” в УПИ № ХХІІІ, кв. 112, м. „Лъджа” – Ивайловград,
гр. Ивайловград”, обл. Хасково.
ІІ. Дейностите на Проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за
развитие 2007-2013 и в частност на ПОДЦЕЛ 2.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА БАЗА,
Мярка 2.4.1. Възстановяване на спортната база и изграждане на нови спортни обекти в
общината, 2.3.1.4. Изграждане на спортен терен в кв. „Лъджа".

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград 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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№104
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 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:
I.Oдобрява пазарна оценка на материални активи /медицинска техника и
спомагателно оборудване/, собственост на „Медицински център І- Ивайловград”
ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130059945 подробно описани в приложение №1 от Доклад
на оценителя от 29.07.2013г., приложен към докладната записка.
ІІ.Дава съгласие и упълномощава Ликвидатора
за извършване на
разпоредителни действия с материални активи /медицинска техника и спомагателно
оборудване/, собственост на „Медицински център І- Ивайловград” ЕООД – в
ликвидация, ЕИК 130059945 подробно описани в приложение №1 от Доклад на
оценителя от 29.07.2013г., приложен към докладната записка.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№105
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл.17. ал.1 от
Закона за общинския дълг и чл. 40 от Закона за общинските бюджети
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1.Разрешава Община Ивайловград да поеме общински дълг, чрез ползване на
краткосрочен заем за оборотни средства от банкова институция за финансиране на
проекти при следните основни параметри :
1.1. Максимален размер на дълга – до 230 000 (Двеста и тридесет хиляди) лева;
1.2. Валута на дълга – лева;
1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг;
1.4. Условия за погасяване :
1.4.1. Срок на погасяване – до 25.12.2013 г.
1.4.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията за
безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съгласно Договор рег. /от ИПП/ №
BG161PO001/4.1-03/2010/046/27.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, за изпълнение на проект “Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ,
УПИ 1 – кв.379, кв.58, гр.Ивайловград”по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013 г.
1.4.3.Начин на погасяване – еднократно на крайна падежна дата, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване със собствени средства и/или със средствата от безвъзмездна финансова
помощ, съгласно Договор рег. /от ИПП/ № BG161PO001/4.1-03/2010/046 /27.02.2012
г.за изпълнение на проект “Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ 1 –
кв.379, кв.58, гр.Ивайловград” по Оперативна програма „Регионално развитие“ /2007 –
2013/.
1.5. Максимален лихвен процент – 7%.
1.6.Такси – такса за управление на кредита - в размер до 0.5% годишно; такса за
разглеждане и обработка на кредита – до 0.1% от размера на кредита; без такса за
предсрочно погасяване със собствени средства и/или със средствата от безвъзмездна
финансова помощ, съгласно Договор рег. /от ИПП/ № BG161PO001/4.1 -03/2010/046
/27.02.2012 г. за изпълнение на проект “Обновяване и модернизация на сградата на
ОДЗ, УПИ 1 – кв.379, кв.58, гр.Ивайловград” по Оперативна програма „Регионално
развитие“ /2007 – 2013/; 5% такса при рефинансиране от друга банка.
1.7. Начин на обезпечение на кредита:
1.7.1.Учредяване на особен залог върху цялото настоящо и бъдещо
вземане на Община Ивайловград от Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“
– Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, представляващо
междинни и окончателно плащане по Договор рег. /от ИПП/ № BG161PO001/4.103/2010/046/27.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект “Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ 1 –
кв.379, кв.58, гр.Ивайловград” по Оперативна програма „Регионално развитие“ /2007–
2013/, както и особен залог на настоящо и бъдещо вземане по сметка на Община

Ивайловград IBAN BG55UBBS80023200027910 при „Обединена Българска Банка“ АД,
представляващо цялото гореописано заложено вземане, постъпило по сметката.
1.7.2.Учредяване на особен залог върху бъдещи вземания на Община
Ивайловград, представляващи бъдещите собствени приходи, съгласно чл.6, ал.1, т.1 от
Закона за общинските бюджети и бъдещата обща изравнителна субсидия по чл.34, ал.1,
т.3 от Закона за общинските бюджети и залог върху вземанията по банковите сметки,
по които постъпват горецитираните вземания.
2. Възлага на Kмета на Община Ивайловград да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение с оглед осъществяването на процедурата
по кандидатстването и отпускането на кредита по т.1 и учредяване на обезпеченията
към него, като подпише от името на Община Ивайловград договора за кредит,
договорите за особен залог, документите за усвояване и погасяване на сумите по
кредита, както и всички други документи свързани с кредита и да представлява
Община Ивайловград при учредяването на обезпеченията по кредита.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№106
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1, ал. 2,
ал. 3 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 87, т. 3 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава разрешение за отдаване под наем на имот частна общинска собственост –
УПИ
V-1183 с площ 156 кв. м. от кв. 6 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със
Заповед №0164/09.10.2000 г. и изменен ПУП-ПР със Заповед №127/16.08.2002 г.,
актуван с АЧОС №539/16.08.2002 година, за срок от 7 /седем/ 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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” –0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№107
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от
ЗОС и чл. 13 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава разрешение за отдаване под наем на част от общински имот - публична
общинска собственост: помещение с площ 30 квадратни метра от първи етаж на сграда
„Младежки дом”, находящ се в УПИ I от кв. 7 по ПУП на с. Гугутка, одобрен със
Заповед №1714/01.09.1966 г., актуван с АПОС №569/29.08.2002 година., за срок от 5
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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№108
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 следния общински имот: ½ идеални части от УПИ
VII-903 от кв. 32 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г.,
с площ от 464.00 кв.м, актуван с АЧОС№1578/29.07.2013 г.
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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№109
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чл. 43, ал. 1, т. 1 и чл. 44 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - УПИ VIІ от
кв. 12 по ПУП на с. Гугутка , изменен ПУП–ПР, одобрен със Заповед №
651/19.11.81 г., с площ 2200 кв.м, ведно с построена в него едноетажна сглобяема
сграда – училищен стол със застроена площ от 280 кв. м., актуван с АЧОС №
1589/17.09.2013 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето и в Общински съвет за одобрение.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№110
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чл. 43, ал. 1, т. 1 и чл. 44 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - УПИ ІV от
кв. 20 по ПУП на с. Драбишна с площ 603 кв. м, ведно с построена в него жилищна
сграда със застроена площ от 47.77 кв. м., актуван с АЧОС № 327/20.07.2000 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината 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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№111
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25
от ЗСПЗЗ, чл. 45и от ППЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Променя начина на трайно ползване на ПИ №000064 – пасище, мера с площ
33533 кв. м., м. „Халил чешма” в землище на гр. Ивайловград, актуван с АПОС
№1579/30.07.2013 г., който става от „пасище, мера” в „нива”.
ІІ. Възлага на Кмета на община Ивайловград да предприеме необходимите
действия, за отразяване промяната на начина на трайно ползване на посочените по-горе
имоти в Картата на възстановената собственост съобразно настоящото решение.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№112
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чл. 43, ал 1, т.1 от Наредба ПУРОИ, чл.31, ал.1, т.1 и чл. 32, ал.1 от Наредба за
реда и условията за установяване на жилищни нужди
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава продажбата на общински имот - апартамент №3 на ет. 1 от
Жилищен блок, находящ се на ул. Волгоград, №8, вх. А, състоящ се от стая, кухня,
коридор и сервизно помещение, УПИ ІІ от кв. 48 по ПУП на гр. Ивайловград ,
актуван с АЧОС № 199/23.11.1998 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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№113
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1, ал. 2,
ал. 3 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 87, т. 1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие за отдаване под наем на помещение с площ 45 кв. м., част от
имот частна общинска собственост – Детска градина - едноетажна сграда със застроена
площ 135 кв. м., находяща се в УПИ II от кв. 13 по ПУП на с. Планинец, одобрен със
Заповед №539/31.07.1984 г., актуван с АЧОС №1580/16.08.2013 година, за срок от 5
/пет/ 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 – 13
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 13
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№114
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 56 от
ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Дава съгласие в поземлен имот №000463 в землището на с. Костилково да
бъде поставена преместваема конструкция, без основи - „укритие” с размери:
височина - 2 м., ширина – 2 м., дължина – 5 м., без основи, съставена от сглобяеми
панели тип OSB, със стъкла „Stopsol classic clear”, позволяващи наблюдение на дивите
животни от фондация „Новото тракийско злато”.
ІІ. Определя срока, за който ще бъде поставена конструкцията на 5 /пет/ години
от датата на издаване на разрешението за поставяне, като всички разходи по
поддръжката на имота в добро състояние, са за сметка на фондация „Новото тракийско
злато”.
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички
необходими действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№115
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 - УПИ ІV с площ от 42 кв.м от кв. 5 по
ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. и изменен ПУП-ПР
със Заповед №127/15.03.2013 г., актуван с АЧОС №1540/20.05.2013 год. , възлизаща на
1400.00 лв., без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
провеждане на публичен търг за продажба на гореописания имот с първоначална
тръжна цена 1400.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба на
посоченият имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№116
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
ЗОС, чл. 43, ал. 1, т. 1 и чл. 46 ал.1 от Наредба ПУРОИ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Дава съгласие Кмета на Община Ивайловград да продаде на Иван Николов
Иванов, собственик на УПИ VІ-27 от кв. 88 по ПУП на гр. Ивайловград, придаваемо
общинско място с площ 55 кв.м.
2. Одобрява оценката на общински имот - Придаваемо място с площ от 55.00
/петдесет и пет/ кв.м към УПИ VІ-27 от кв.88 по ПУП на гр.Ивайловград , възлизаща на
700.00 лв., без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише предварителния и
окончателен договор за покупко-продажба на посоченият имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№117
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 с № 024040 по КВС на
землището на с. Камилски дол с ЕКАТТЕ 35997, общ. Ивайловград, обл. Хасково, с
начин на трайно ползуване – нива с площ 1368.00 кв.м., категория – девета, при
неполивни условия, съгласно АЧОС № 1397 от 17.10.2012 г., възлизаща на 2170.00 лв.
без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг, за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 2170.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупкопродажба на горепосочения имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№118
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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-„Бивше
училище” със застроена площ, съгласно АЧОС №1063/10.07.2007 г. от 65 кв.м и
„Склад” със застроена площ, съгласно АЧОС №1063/10.07.2007 г. от 30 кв.м, построени
в поземлен имот 0.1, намиращ се в с. Чучулига, ЕКАТТЕ 81829, общ. Ивайловград, обл.
Хасково, възлизаща на 3720.00 лв., без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 3720.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупкопродажба на посочения имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№119
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 - ПИ 0.1 с площ от 1361 кв.м,
представляващ дворно място на училище в с. Чучулига по геодезическо заснемане на с.
Чучулига, актуван с АЧОС №1063/10.07.2007 г., възлизаща на 2800.00 лв., без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
провеждане на публичен търг за продажба на гореописания имот с първоначална
тръжна цена 2800.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупко-продажба на
посоченият имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№120
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 - УПИ ІV-3 от кв. 1 по частична
регулация на с. Бялградец, одобрена със Заповед №433/28.07.1980 г., с площ от 770.00
кв.м., актуван с АЧОС №1530/18.03.2013 г., възлизаща на 2600.00 лв.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме действия по
сключването на договор за покупко-продажба на горепосоченият имот с Осман
Мюмюн Ахмед и Фатме Юсеин Ахмед.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№121
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 „Склад за
стопански инвентар”със застроена площ,съгласно АЧОС №1529 / 15.03.2013 г. от 175
кв.м, находяща се в стопански двор на с. Гугутка в поземлен имот №045007 по КВС на
с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, общ. Ивайловград, обл. Хасково, възлизаща на 3740.00 лв.
без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 3740.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупкопродажба на горепосочения имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№122
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, а. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Одобрява оценката на общински имот - двуетажна масивна сграда „Склад за
инструменти”, със застроена площ, съгласно АЧОС № 1524/15.03.2013 г. от 123 кв.м. и
разгърната застроена площ от 246 кв.м., състояща се от първи етаж – четири
помещения със самостоятелни входове; втори етаж – четири стаи и коридор, находяща
се в Стопански двор на с. Гугутка в ПИ № 044004 по КВС на с. Гугутка, ЕКАТТЕ
18054, община Ивайловград, област Хасково, възлизаща на 14690 лв. без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на горе описаният имот с
първоначална тръжна цена от 14690 лв. без ДДС и подпише договор за покупкопродажба на горе посочения имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№123
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 - „Обор
за 60 глави”със застроена площ, съгласно АЧОС №1525/15.03.2013 г. от 494 кв.м,
находяща се в Стопански двор на с. Гугутка в поземлен имот №045001 по КВС на с.
Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, общ. Ивайловград, обл. Хасково, възлизаща на 7370.00 лв.,
без ДДС
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 7370.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупкопродажба на посочения имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№124
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 полумасивна сграда „Навес за 32 коли” със застроена площ, съгласно АЧОС №1526 / 15.03.2013 г. от 372
кв.м, находяща се в Стопански двор на с. Гугутка в поземлен имот №045002 по КВС
на с. Гугутка, с ЕКАТТЕ 18054, общ. Ивайловград, обл. Хасково, възлизаща на 2930.00
лв., без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 2930.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупкопродажба на посочения имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№125
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 „Хамбар за 250 тона”със застроена площ, съгласно АЧОС №1528 / 15.03.2013 г. от 187
кв.м, находяща се в стопански двор на с. Гугутка в поземлен имот №045006 по КВС на
с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, общ. Ивайловград, обл. Хасково; Едноетажна масивна
сграда – „Ярмомелка” със застроена площ, съгласно АЧОС №1528 / 15.03.2013 г. от 55
кв.м, , находяща се в стопански двор на с. Гугутка в поземлен имот №045006 по КВС
на с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, общ. Ивайловград, обл. Хасково, възлизаща на 5140.00
лв. без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 5140.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупкопродажба на горепосочения имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№126
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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 - „Сграда
с друго предназначение” със застроена площ, съгласно АЧОС №1527/ 15.03.2013 г. от
98 кв.м, находяща се в стопански двор на с. Гугутка в поземлен имот №045005 по КВС
на с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, общ. Ивайловград, обл. Хасково; Едноетажна масивна
сграда – „Ремонтна работилница” със застроена площ, съгласно АЧОС №1527 /
15.03.2013 г. от 91 кв.м, , находяща се в стопански двор на с. Гугутка в поземлен имот
№045005 по КВС на с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, общ. Ивайловград, обл. Хасково;
Едноетажна масивна сграда – „Сграда с друго предназначение” със застроена площ,
съгласно АЧОС №1527/ 15.03.2013 г. от 203 кв.м, находяща се в стопански двор на с.
Гугутка в поземлен имот №045005 по КВС на с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, общ.
Ивайловград, обл. Хасково, възлизаща на 3580.00 лв., без ДДС.
ІІ.Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по провеждането на публичен търг за продажба на гореописания имот с
първоначална тръжна цена от 3580.00 лв. без ДДС и подпише договор за покупкопродажба на посочения имот.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№127
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
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, чл. 124а, ал.1 и ал.5,
във връзка с чл.109, ал.2, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава изготвянето на ПУП – ПП /парцеларен план/ за обект на техническа
инфраструктура – път в ПИ 000122 в местността „Бахирките” в землището на
с.Кобилино, ЕКАТТЕ: 37410, собственост на Община Ивайловград.
ІІ. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПП /парцеларен план/ за обект на
техническа инфраструктура – път в ПИ 000122 в местността „Бахирките” в землището
на с.Кобилино, ЕКАТТЕ 37410.
IIІ. Упълномощава „Гнайс” ЕООД да предприеме действия по изготвянето на
ПУП – ПП /парцеларен план/ за обект на техническа инфраструктура – път в ПИ
000122 в местността „Бахирките” в землището на с. Кобилино, ЕКАТТЕ 37410.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№128
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 4 от
ЗОС
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава делбата на ПИ 598001 с площ от 387920 кв.м. в землището на с.
Железино с ЕКАТТЕ 29101, актуван с АОС 1552/10.06.2013 г., като от имота се
образуват: ПИ №598005 – изоставени трайни насаждения с площ 60.830 дка, VIII
категория при неполивни условия, м. „Петрова ливада”, съгласно скица проект №
Ф00137/11.09.2013 г., ПИ №598006 – изоставени трайни насаждения с площ 79.944 дка,
VIII категория при неполивни условия, м. „Петрова ливада”, съгласно скица проект №
Ф00138/11.09.2013 г. и ПИ №598007 – изоставени трайни насаждения с площ 247.146
дка VIII категория при неполивни условия, м. „Петрова ливада”, съгласно скица проект
№ Ф00139/11.09.2013 година.
Разрешава делбата на ПИ 598002 с площ от 398031 кв.м. в землището на с.
Железино с ЕКАТТЕ 29101, актуван с АОС 1553/10.06.2013 г., като от имота се
образуват: ПИ №598003 – изоставени трайни насаждения с площ 23.178 дка, VII
категория при неполивни условия, м. „Петрова ливада”, съгласно скица проект №
Ф00141/11.09.2013 г. и ПИ №598004 - изоставени трайни насаждения с площ 374.853
дка, VII категория при неполивни условия, м. „Петрова ливада”, съгласно скица проект
№ Ф00142/11.09.2013 година.
II. Упълномощава Кмета на община Ивайловград да предприеме всички
действия по осъществяване на делбата на имотите и отразяването на промените върху
Картата на възстановената собственост /КВС/.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№129
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19 ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2
от ПП на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 27, ал. 2 от
ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Разрешава да се предостави на наследниците на Тодор Колев Камбуров
поземлен имот №079003 в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024:
Имот №079003 – 3.019 дка. – IX кат., местност „Кукудово кладенче” в землище
гр. Ивайловград с НТП – Изоставена нива, съгласно скица-проект № Ф01060/19.06.2013
година. Имотът е образуван от ПИ №000142;
ІІ. Горепосоченият имот да отпадне от регистъра на определените имоти по чл.
19 ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно протокол одобрен със Заповед на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - Хасково №42/17.07.2008 г. в землището на гр. Ивайловград.
Препис от настоящото решение да се изпрати на наследниците на Тодор Колев
Камбуров, чрез Общинска Служба по „Земеделие” – Ивайловград.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№130
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отпуска финансова помощ на Емине Ариф Мехмед от с. Розино за лечението на
сина й Халил Емине Ариф, в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да осигури необходимите средства
от общинския бюджет - подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общинския
съвет”.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№131
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013
година, Протокол №8.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Освобождава Стефан Цветков Ставрев като Председател на Комисията по
трудова заетост, образование, здравеопазване, социална защита, духовни ценности,
физическа култура, спорт, отдих, туризма и младежта.
2. Избира Мария Христова Бекярова за Председател на Комисията по трудова
заетост, образование, здравеопазване, социална защита, духовни ценности, физическа
култура, спорт, отдих, туризма и младежта.
3. Избира Стефан Цветков Ставрев за Секретар на Комисията по трудова
заетост, образование, здравеопазване, социална защита, духовни ценности, физическа
култура, спорт, отдих, туризма и младежта.
4. Избира Мария Христова Бекярова за Секретар на Комисията по общинска
собственост, стопанска дейност, транспорт, съобщения, безопасност на движението и
жилищно осигуряване на населението.

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

17.09.2013 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

