ОТЧЕТ
на Кмета на Община Ивайловград
за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград
за периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, предлагам на Вашето внимание отчет за изпълнение на
решенията на Общинския съвет, касаещи работата на Кмета на общината и общинската
администрация през периода от началото на месец януари 2016 г. до края на месец юни
2016 г.
Общинският съвет е приел за отчетния период 104 броя решения,
разпределени по заседания, както следва:
Заседание №1/26.01.2016г. – 7 броя решения
Заседание №2/29.02.2016 г. –22 броя решения
Заседание №3/04.04.2016 г. – 22 брой решение
Заседание №4/27.04.2016 г. –27 броя решения
Заседание №5/13.06.2016 г. – 26 броя решения
І. ИЗПЪЛНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
Решения: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14,№15,
№16 №17, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33,
№34, №35, №36, №37, 38,39, №40, №41,№ 42 №43, №44, №45, № 46, №48, № 49, 50,
№51, №52, №53, №54, №55, № 56, 57, №58, №59, №60, №61, 62,63,64,№65, №66, №67,
№68, №69, №70,71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, 81№82. №83,
№84,85,86,87,88,№90, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102,
№103, №104.
ІІ. ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ
Няма
ІІІ. ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ)
Решение №18 - Одобрява оценката на годишното обезщетение на правото на ползване
върху поземлени имоти, в землището на с. Камилски дол
Кандидатът е поканен да подпише договор.
Решение №19- Одобрява оценката на общински имот - Едноетажна масивна сграда с
друго предназначение №01 - „Кантар” със застроена площ 8 кв.м, находяща се в бивш
стопански двор на с. Гугутка- Проведен търг –
Кандидатът е поканен да подпише договор.
Решение №20- Одобрява оценката на общински имот - Едноетажна масивна сграда №01 „Овчарник” в бивш стопански двор на с. Гугутка

Проведен търг – няма кандидати
Решение №47 - Дава съгласие за продажба на дворно място УПИ I с площ 5774 кв. м.
от кв. 16 по действащ ПУП на с. Плевун
Проведен търг, няма кандидати
Решение №89 - Дава съгласие за продажба на УПИ V с площ 4605 кв. м. от кв. 124,
ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – бивш „Хранителен блок” със
застроена площ 495 кв. м., по действащ ПУП на гр. Ивайловград.

Решение №91 - Одобрява оценката на общински имот – Едноетажна масивна града
бивше „Училище” в с. Вис.
Проведен търг – няма кандидати
Решение №92 - Одобрява оценката на общински имот - УПИ I с площ 5774 кв. м. от кв.
16 по действащ ПУП на с. Плевун
Проведен търг – няма кандидати
ІV. НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ
няма
V. ГРУПИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА
1. БЮДЖЕТ, НАРЕДБИ, ФИНАНСИ, КОМАНДИРОВКИ,
ОТЧЕТИ

ДОКЛАДИ

И

Решение №1 – приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и
постоянните комисии към ОбС на второто полугодие на 2015 г.
Решение №2 – приема Отчет на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение
решенията на ОбС Ивайловград за второто полугодие на 2015г.
Решение №3 – Приема “Стратегия за управление на Общинската собственост в
Община Ивайловграддо2019година”.
Решение №4 –Приема “Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Ивайловград през 2016 година
Решение №5 – Приема бюджета на Община Ивайловград за 2016 г
Решение№6 -Променя организационно-управленската структура на общинско
предприятие„Спектър”и определя числен състав 33бр., считано от 01.01.201 6година.
Решение №8 Приема Отчета на Общински план за интегриране на ромите и
гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Ивайловград за 2015
година.
Решение №9 – Приема актуализирания План за действие за интегриране на ромите и
гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Ивайловград за периода
2016-2018 година.
Решение №10 – Разрешава предоставянето на временна финансова помощ под формата
на безлихвен заем на СНЦ ”Местна инициативна групаМИГ Любимец” гр.Любимец,
за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 ,,Помощ за
подготвителни дейности” на мярка 19 ,,Водено от общностите местно развитие”
Решение №11 - Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград и
Народно читалище „Пробуда 1914” гр. Ивайловград като партньори в разработването,
кандидатстването и изпълнението на проект “Синергия между хората, културното и
природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада”.
Решение №12 - Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград
като водещ партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект
“Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти,
чрез създаване зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община
Ивайловград и Ипсала”.
Решение №13 - Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград като
партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект “Системи за
ранно оповестяване в земеделието”

Решение №14 – Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград
като партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект "
Превенция и ограничаване на риска за околната среда и визия за иновативни мерки "
Решение №15 Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград
като партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект
“Developing Identity On Yield, Soil and Site”/ Разработване на идентичност на добива,
почвите и местностите/.
Решение №30 - Приема Годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския
план за развитие 2014-2020 г. на Община Ивайловград за 2015 година.
Решение №31 - Приема Наредба за управление на горските територии, собственост на
Община Ивайловград.
Решение №32 - приема Правилник за организацията, дейността и устройството на
Общинско предприятие „Общинско горско предприятие Ивайловград.
Решение №33 Дава мандат на представителя на община Ивайловград Красен Кръстев –
зам. кмет на община Ивайловград за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна
администрация Хасково.
Решение №34 Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград, като
партньор в
разработването, кандидатстването и изпълнението на проект “Cross-border
medicine services for improving primary health care”, (MTS.EU) (Медицински услуги в
трансграничния регион за подобряване първичната здравна грижа)

Решение №35 Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград
като водещ партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект
”Създаване на транснационален продукт за алтернативен туризъм”.
Решение №36 Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград като
партньор в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект “Трансгранични
зелени инициативи”.
Решение №37 Определя за представител на община Ивайловград в Общото събрание на МИГ
Любимец-Ивайловград – Красимир Илиев Димитров, общински съветник.

Решение №38 – Декларация на Общински съвет – Ивайловград по указанията на
Оперативна програма „Региони в растеж”.
Решение №50 Отпуска еднократна финансова.
Решение №51 Дава съгласие за подпомагане на абитуриенти от випуск 2016 на СОУ
„Христо Ботев”
Решение №53 План за противодействие на тероризма
Решение №54 Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Ивайловград за 2017 година
Решение №56 Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград в
разработването, кандидатстването и изпълнението на проект, като партньор на НЧ
„Пробуда 1914“ Ивайловград, по Оперативна програма ,,Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Решение №76 Определя участието на общината във Фонд „Общинска солидарност”
със следната годишна вноска за 2016 година в размер на 300 лева.
Решение №77 Утвърждава командировъчните разходи на Диана Димитрова Овчарова –
Кмет на Община Ивайловград за периода месец декември 2015 г. до месец март 2016
година.
Решение №78 Утвърждава командировъчните разходи на Дарина Михайлова Кисьова Зафирова – Председател на Общински съвет Ивайловград за периода месец декември
2015 г. до месец март 2016 година.
Решение №79 Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет за
финансиране на капиталовите разходи през 2016 година /I-во тримесечие/.

Решение №80 Дава мандат на представителя на община Ивайловград Красен Кръстев –
зам. кмет на община Ивайловград за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна
администрация Хасково.
Решение №81 Променя правилника за устройството, организацията и дейността на
Общинско предприятие „Спектър” град Ивайловград.

2. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
Решение №7 – приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за 2014 година
Решение №52 - Приема Годишния доклад за осъществените читалищни дейности, в
изпълнение на Програмата за развитие на НЧ „Пробуда 1914” – Ивайловград
Решение №55 Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.
3. РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП
Решение №26 - Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПР /подробен устройствен
план-план за регулация/ за делба на имот №028001 в землището на с. Одринци
Решение №27 – Разрешава изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план на полски
път с. Свирачи-“Могилата” в землището на с. Свирачи.
Решение №28 - Разрешава изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план на полски
път с. Славеево- “Помпена станция Ивайловград 1” в землище с. Славеево.
Решение №29 - Разрешава изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план на полски
път между селата Меден бук , Железари, Кондово в землището на с. Меден бук,
ЕКАТТЕ 47545, землището на с. Железари, ЕКАТТЕ 29074 и землището на с. Кондово,
ЕКАТТЕ 38248, общ. Ивайловград.
Решение №82 Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен
план-план за застрояване/ за изграждане на кариера за добив на гнайс в ПИ /поземлен
имот/ №064027 в землището на с. Черни рид
4. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Решение №16 - Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за
индивидуално и общо ползване по землища на територията на Община Ивайловград,
описани в Годишния план за паша за стопанската 2016/2017 г.
Решение №17 - Приема Методика за определяне на начални базисни наемни цени за
отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на
общински жилища по реда на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни
нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен
фонд.
Решение №18 - Одобрява оценката на годишното обезщетение на правото на ползване
върху поземлени имоти, в землището на с. Камилски дол
Решение №19- Одобрява оценката на общински имот - Едноетажна масивна сграда с
друго предназначение №01 - „Кантар” със застроена площ 8 кв.м, находяща се в бивш
стопански двор на с. Гугутка
Решение №20- Одобрява оценката на общински имот - Едноетажна масивна сграда №01 „Овчарник” в бивш стопански двор на с. Гугутка

Решение №21 - Одобрява оценката на общински имот - поземлен имот 203 с площ
350 кв.м. от кв. 26 по действащ ПУП на с. Мандрица.
Решение №22 - Разрешава продажбата на общински имот - апартамент №4 на ет.2,
вх. А, находящ се в жилищна сграда – „Родопската къща”, попадаща в УПИ ІІІ от кв.
13, по ПУП на с. Белополци”
Решение №23 - Разрешава продажбата на Специален автомобил Зил 131, Специален
автомобил Фолксваген Транспортер, и Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2107
Решение №24 - Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична
общинска собственост – част от Болнична сграда.
Решение №25- Обявява за частна общинска собственост - УПИ III от кв. 31 по ПУП на
с. Свирачи.
Решение №39- Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична
общинска собственост – находящо се в ПИ №1012 по КВС на гр. Ивайловград,
местност „Белия камък.
Решение №40- Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична
общинска собственост – находящо се в ПИ №1012 по КВС на гр. Ивайловград,
местност „Белия камък.
Решение №41- Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, частна
общинска собственост – площ от 10 кв.м от помещение и желязо-решетъчна
конструкция /ЖРК/, находящи се в ПИ 035003 в землището на с. Свирачи
Решение №42- Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична
общинска собственост – площ от 6.96 кв.м от помещение и желязо-решетъчна
конструкция /ЖРК/, находящи се в ПИ 000815 в землището на с. Белополяне.
Решение №43 - Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична
общинска собственост – част от Болнична сграда
Решение №44 - Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична
общинска собственост – част от Болнична сграда.
Решение №45 - Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична
общинска собственост – част от Болнична сграда.
Решение №46- . Разрешава продажбата на част в размер на 160 кв. м. от УПИ VIII-81
от кв. 20 по действащ ПУП на с. Славеево.
Решение №48 - Одобрява оценката на общински имот - УПИ ХІХ-550 с площ от 570
кв.м от кв.35 по ПУП на гр. Ивайловград
Решение №49 - Одобрява оценката на общински имот - УПИ Х-20 от кв.9 по ПУП на с.
Славеево
Решение №57- Разрешава отдаването под наем на общински имот, частна общинска
собственост.
Решение №58 - Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот, публична
общинска собственост – част от Болнична сграда.
Решение №59 Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право
на ползване на „Булгнайс” ООД.
Решение №60 Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право на
ползване на „Пътстройинженеринг” АД.

Решение №83 - Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на
Български червен кръст на общински имот, публична общинска собственост – част от
Болнична сграда.
Решение №84 - Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право
на ползване на „Ачера” ООД”
Решение №85 - Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право
на ползване на ЕТ „Севдин-Шукри Фейзи”

Решение №86 - Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право
на ползване на „Риолит” ЕООД
Решение №87 Дава съгласие за продажба на поземлен имот №022214 – лозе с площ
1162 кв. м., V категория при неполивни условия, м. „Старите лозя” в землище на гр.
Ивайловград.
Решение №88 - Дава съгласие за продажба на поземлен имот №000142 – трайни
насаждения с площ 2637 кв. м., VIII категория при неполивни условия, м. „Алана” в
землище на с. Бялградец
Решение №90 - Одобрява оценката на общински имот – ПИ № 216147 – нива с площ
5061 кв. м., V кат. при неполивни условия в землище на гр. Ивайловград.
Решение №91 - Одобрява оценката на общински имот – Едноетажна масивна града
бивше „Училище” в с. Вис.
Решение №92 - Одобрява оценката на общински имот - УПИ I с площ 5774 кв. м. от кв.
16 по действащ ПУП на с. Плевун.
Решение №93 - Одобрява оценката на общински имот - УПИ IV-62 с площ 1208 кв. м.
от кв. 11 по действащ ПУП на с. Железино.
5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
Решения: от №61 до №75 и от №94 до №104.

Настоящият Отчет е приет с Решение №123 от 24.08.2016 г. на ОбС
Ивайловград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/

