Отчетът е приет с Решение №2 от 30.01.2017 г. на Общинския съвет.
ОТЧЕТ
на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на
Общински съвет Ивайловград за периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 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 юли 2016 г. до края на месец
декември 2016 г.
Общинският съвет е приел за отчетния период 84 броя решения, разпределени
по заседания, както следва:
Заседание №6/07.07.2016 г. – 17 броя решения
Заседание №7/24.08.2016 г. – 19 броя решения
Заседание №8/09.09.2016 г. – 1 брой решение ( извънредно заседание)
Заседание №9/27.09.2016 г. –11 броя решения
Заседание №10/08.11.2016 г. –1 брой решение ( извънредно заседание)
Заседание №11/15.11.2016 г. – 1 брой решение ( извънредно заседание)
Заседание №12/28.11.2016 г. – 27 броя решения
Заседание №13/12.12.2016 г. – 1 брой решение ( извънредно заседание)
Заседание №14/27.12.2016 г. – 6 броя решения
І. ИЗПЪЛНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
Решения с №№: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 170,175, 176, 177, 178,179, 180,181, 182,183, 187.
ІІ. ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ
Решение №184- Общински съвет Ивайловград отменя решения № 166, 167, 168, 169,
173 и 174, взети на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград на 28.11.2016 г.,
Протокол № 12.
ІІІ. ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ)
Решение №130- Дава съгласие за отдаването под наем на помещения: салон с барплот 1 бр., склад – 2 бр., коридор – 1 бр., кухня – 1 бр., тоалетни – 3 бр. с обща полезна площ
208 кв. метра, част от едноетажна масивна сграда бар „Фламинго”, актувана с
№2147/16.06.2016 г. за поправка на АПОС №97/24.11.1997 г., находяща се в УПИ III от
кв. 73 по действащ ПУП на гр. Ивайловград, за срок от 10 /десет/ години
Решение №136 - Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за
учредяване на ограничено вещно право за възмездно ползване на имотите по т. I с
концесионера „Пътстройинженеринг” АД, за срока на концесионния договор
ІV. НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ
Няма
V. ГРУПИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА
1. БЮДЖЕТ, НАРЕДБИ, ФИНАНСИ, КОМАНДИРОВКИ,
ОТЧЕТИ

ДОКЛАДИ

И

Решение №105 -Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г. на община
Ивайловград.
Решение №106 - Приема отчет за състоянието на общинския дълг на община
Ивайловград.
Решение №107 - Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет
за финансиране на капиталовите разходи през 2016 година /III – то тримесечие/.
Решение №108 - Разрешава Община Ивайловград да поеме общински дълг, чрез
ползване на краткосрочен заем от банкова институция за финансиране по проект
„Подобряване и устойчиво развитие на социалната инфраструктура на общините
Ивайловград и Ипсала”.
Решение №112- Общински съвет Ивайловград дава мандат на представителя на
община Ивайловград Красен Кръстев – заместник кмет на община Ивайловград за
заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна администрация Хасково.
Решение №119 - Дава съгласие социалната услуга „Изхранване на потребителите” на
Дом за стари хора Ивайловград, да се извършва от Домашен социален патронаж
Ивайловград със срок до 31.12.2016 г
Решение №122- Общинският съвет приема Отчета за дейността на Общински съвет
Ивайловград и постоянните комисии към ОбС, за първото полугодие на 2016 година
Решение №123 - Общински съвет Ивайловград приема Отчет на Кмета на община
Ивайловград за изпълнение на решенията на ОбС, за първото полугодие на 2016 г.
Решение №124 - Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет
за финансиране на капиталовите разходи през 2016 година /III - то тримесечие/.
Решение №125- Общински съвет Ивайловград утвърждава членове на Местна комисия
за обществен ред и сигурност.
Решение №138- Отпуска еднократна финансова помощ на Даниела Димитрова
Марковска.
Решение №139 - Дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства с проект
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград“ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Решение №141 - Упълномощава кмета на община Ивайловград да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
Министерството на образованието и науката, Главна Дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми“, определена за Управляващ орган на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.
Решение №142 - Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет
за финансиране на капиталовите разходи през 2016 година /III - то тримесечие/.
Решение №153 - Дава мандат на представителя на община Ивайловград Кръстю
Делииванов – директор на дирекция „Строителство и инвестиции” за извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
Решение №155 - Общински съвет Ивайловград, приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години.
Решение №156- Общински съвет Ивайловград отменя Наредба за концесиите, приета с
Решение №4, взето с Протокол № 1 от 22.01.2003 г. на Общински съвет Ивайловград.
Решение №157- Променя Поименния списък за капиталови разходи, съгласно Разчет за
финансиране на капиталовите разходи през 2016 година /IV - то тримесечие/.
Решение №158 - Упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Решение №162 - Дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Ивайловград в
разработването, кандидатстването и изпълнението на проект по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване”.

Решение №181 - Дава съгласие социалната услуга „Изхранване на потребителите” на
Дом за стари хора Ивайловград, да се извършва от Домашен социален патронаж
Ивайловград, със срок до 31.12.2017 г.
Решение №182- Разрешава Община Ивайловград да поеме общински дълг, чрез
ползване на краткосрочен заем от банкова институция за рефинансиране на
краткосрочен заем, отпуснат по Договор за кредит №2587.0716/02.08.2016 г.
Решение №183- Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ивайловград.
Решение №184- Общински съвет Ивайловград отменя решения № 166, 167, 168, 169,
173 и 174, взети на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград на 28.11.2016 г.,
Протокол № 12.
Решение №185- Общински съвет Ивайловград прегласува Решение № 171/28.11.2016 г.
Решение №186- Общински съвет Ивайловград прегласува Решение № 172/28.11.2016 г.
Решение №187 - Общински съвет Ивайловград: 1. Променя т. II, подточка „в” в
Решение № 178/30.12.2013 година на Общински съвет – Ивайловград, Протокол №12, а
именно: „За нежилищни имоти на фирми 12,13 %0 върху по-високата между отчетната
им стойност и данъчната оценка на имота”. 2. Променя т. ІV в Решение №
178/30.12.2013 година на Общински съвет – Ивайловград, Протокол №12, а именно: „За
недвижими имоти, за които е подадена декларация по чл. 67 от ЗМДТ.
2. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
Решение №111 - Общински съвет Ивайловград одобрява подписаното Споразумение за
общинско сътрудничество с партньорите по проект „Подкрепа на предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
Решение №115 - Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок
от 10 (десет) години на НЧ „Пробуда 1914” – гр. Ивайловград, помещения на
територията на община Ивайловград за читалищна дейност.
Решение №137- Общински съвет Ивайловград дава съгласие за съществуване на
професионална паралелка в ІХ клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград под
минималния брой на учениците.
Решение №140 - І. Дава съгласие за промяна на наименованието на средно
общообразователно училище (СОУ) да стане средно училище (СУ) в град Ивайловград.
ІІ. Дава съгласие за промяна на наименованието на обединено детско заведение (ОДЗ)
да стане детска градина (ДГ) в град Ивайловград; ІІІ. Дава съгласие за промяна на
наименованието на целодневна детска градина (ЦДГ) да стане детска градина (ДГ) в
село Железино.
Решение №151 - Общински съвет Ивайловград дава съгласие за съществуване на IIIб
клас, IVа клас, XIа клас и XIб клас на СУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград, под
минималния брой на учениците.
Решение №152 - Дава съгласие за отпускане на средства, за осигуряване на безплатен
обяд на ученици–сираци от СУ «Христо Ботев» гр. Ивайловград и ОУ «Св. св. Кирил и
Методий», с. Железино, през учебната 2016/2017 година.
Решение №154 - Общински съвет Ивайловград одобрява Споразумение за общинско
сътрудничество между кандидата и партньорите по проект „Образователна интеграция
на учениците от етническите и/или търсещи или получели международна закрила ” по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
Решение №159 - Общински съвет Ивайловград приема стратегия за развитие на
младежта в Община Ивайловград – Република България и Община Ипсала – Република
Турция.
Решение №160 - Общински съвет Ивайловград приема Програма за развитие на
читалищната дейност на Народно читалище „Пробуда 1914” Ивайловград и неговите
клонове за 2017 година.
Решение №161 - Общински съвет Ивайловград приема Културния календар на община
Ивайловград за 2017 година с традиционни културни инициативи.

3. РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП
Решение №109 - Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПР /подробен устройствен
план-план за регулация/ за включване в регулация на ПИ /поземлен имот/ №000189 в
землището на гр. Ивайловград.
Решение №110 – Общински съвет Ивайловград дава предварително съгласие за
прокарване на трасе на „Външно ел. захранване на базова станция в ПИ 000161 по КВС
на с. Ботурче.
Решение №126 - Дава съгласие за допускане изработване на проект за изменение на
ПУП – ПРЗ в кв. 22 по ПУП на гр. Ивайловград
Решение №164 - 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/ с №000070, проектен ПИ /поземлен имот/ с №000104 в землището на с. Черни
рид
Решение №165 - Разрешава изработване на изменение на ПУП-ПРЗ /подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване/ на част от кв. 22 по ПУП на гр.
Ивайловград ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като УПИ ІІ-1106, УПИ ІІІ-1106, УПИ
ІV-1132, УПИ V-1134, УПИ VІ- 1136, УПИ VІІ-1136 и УПИ VІІІ-1135, отредени за
жилищно строителство се преотреждат за нов УПИ – за озеленяване и спорт.
Решение №188 - Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПП /подробен устройствен
план- Парцеларен план/ за изграждане на трасе на обект ”Външно ел. захранване на
базова станция в поземлен имот 000161 по КВС на с. Ботурче.
4. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Решение №113 - Дава съгласие за делба на ПИ (поземлен имот) №001122 зем. с.
Свирачи
Решение №114- Дава съгласие за делба на ПИ (поземлен имот) №001122 зем с.
Карловско
Решение №116 - Дава съгласие за продажба на поземлен имот №000728 –в землище на
с. Камилски дол.
Решение №117 - Общински съвет Ивайловград не одобрява оценката на общински
имот - Апартамент №4, етаж 2 в жилищна сграда, находяща се на ул. „Първа” №18, с.
Белополци.
Решение №118 - Одобрява оценката възлизаща на 850.00 лв. без ДДС на част в размер
на 160 кв. м. от УПИ VIII-81 от кв. 20 по действащ ПУП на с. Славеево.
Решение №127 - Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда, вещ /общинска собственост/ - специален автомобил „РЕНО МАСТЕР”.
Решение №128- Дава съгласие за делба на ПИ №042001 – изоставена нива, м.
„Бадемлъка” в землището на с. Свирачи.
Решение №129 - Дава съгласие за отдаването под наем на помещения: кръчма - 1 бр.,
магазин – 1 бр., склад – 2 бр. с обща полезна площ 120 кв. метра, част от първи етаж на
двуетажна масивна сграда бивш „Младежки дом”, актувана с АПОС №184/04.09.1998
г., находяща се в УПИ IV от кв. 7 по действащ ПУП на с. Меден бук, за срок от 5 /пет/
години.
Решение №130- Дава съгласие за отдаването под наем на помещения: салон с барплот 1 бр., склад – 2 бр., коридор – 1 бр., кухня – 1 бр., тоалетни – 3 бр. с обща полезна площ
208 кв. метра, част от едноетажна масивна сграда бар „Фламинго”, актувана с
№2147/16.06.2016 г. за поправка на АПОС №97/24.11.1997 г., находяща се в УПИ III от
кв. 73 по действащ ПУП на гр. Ивайловград, за срок от 10 /десет/ години.

Решение №131 - Дава съгласие за продажба на едноетажна масивна сграда - бивше
„Училище” със застроена площ 132 кв. м. при отстъпено право на строеж в УПИ I-33 от
кв. 12 по действащ ПУП на с. Меден бук.
Решение №132 - Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за
учредяване на ограничено вещно право за възмездно ползване на имотите попадащи в
концесията на концесионера „Булгнайс” ООД, за срока на концесионния договор.
Решение №133 - Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за
учредяване на ограничено вещно право за възмездно ползване на имотите по т. I с
проучвателя ЕТ „Севдин-Шукри Фейзи”, за срока на договора за проучване.
Решение №134- Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за
учредяване на ограничено вещно право за възмездно ползване на имота по т. I с
концесионера „Риолит” ЕООД, за срока на концесионния договор.
Решение №135 - Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за
учредяване на ограничено вещно право за възмездно ползване на имота по т. I с
концесионера „Ачера” ООД, за срока на концесионния договор.
Решение №136 - Упълномощава Кмета на община Ивайловград да подпише договор за
учредяване на ограничено вещно право за възмездно ползване на имотите по т. I с
концесионера „Пътстройинженеринг” АД, за срока на концесионния договор
Решение №136 - Одобрява оценката на общински имот - Апартамент №4, етаж 2 в
жилищна сграда, находяща се на ул. „Първа” № 18, с. Белополци, попадаща в УПИ ІІІ
от кв. 13, пл. №30 по ПУП на с. Белополци.
Решение №163 - Определя продажбата на дървесина от санитарни и принудителни
сечи в иглолистни култури, да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на
корен на търг с явно наддаване от кмета на община Ивайловград, съгласно одобрено
план извлечение за 2016.
Решение №166 - Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот Поземлен имот №001181 – лозе с площ 1.206 дка, ІХ категория, местност „Хауза” в
землището на с. Свирачи.
Решение №167 - Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот Поземлен имот №042006 – изоставена нива с площ 3.000 дка, ІХ категория, местност
„Бадемлъка” в землището на с. Свирачи.
Решение №168 - Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот Поземлен имот № 000041 в землището на с. Ламбух
Решение №169 - Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот Поземлен имот №013024 –нива с площ 4.000 дка, ІХ категория, местност „Гюнята” в
землището на с. Карловско.
Решение №170 - Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот УПИ
ІХ-46 от кв. 10 по ПУП на с. Пъстроок.
Решение №171 - Дава съгласие за делба на ПИ /поземлен имот/ - № 000521 –
изоставени тр. насаждения, ІХ категория, местност „Баирките” в землището на с.
Кобилино.
Решение №172 - Дава съгласие за делба на ПИ /поземлен имот/ - № 000090 – нива, V
категория, местност „Турските гробища” в землището на гр. Ивайловград.
Решение №173- Одобрява оценката на общински имот - поземлен имот №000142 по
КВС на землището на с. Бял градец.
Решение №174 - Одобрява оценката на общински имот - поземлен имот №022214 по
КВС на землището на гр. Ивайловград
5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
Решения: №120, №121, №146, №147, №148, 149, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
6. ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕШЕНИЯ НА ОбС – ИВАЙЛОВГРАД
Решения: №143, №144, №150.

