
О Т Ч Е Т

на Кмета на община Ивайловград за изпълнение Решенията на ОбС 
Ивайловград за периода 01.07.2013 г. до 31.12.2013 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 2013  г.  до  края  на  месец 
декември  2013 г.

През отчетния период са подадени общо 94 докладни записки, от които чрез 
Кмета на общината в Общински съвет са внесени 87 докладни записки, 6 са докладните 
записки  от  Председателя  на  Общинския  съвет  и  1 от  Председателят  на  групата 
съветници  от Коалиция „За Ивайловград” Милена Даулова.

Общинският съвет е приел за отчетния период 89 броя решения, разпределени 
по заседания, както следва:
Заседание №7/17.07.2012 г. – 12 броя решения
Заседание №8/17.09.2012 г. – 30 броя решения
Заседание №9/21.10.2012 г. – 8 броя решения 
Заседание №10/09.12.2012 г. –32 броя решения
Заседание №11/20.12.2012 г. – 7 броя решения
Заседание №12/30.12.2012 г. – 1 броя решения

І. ИЗПЪЛНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Решения: №90,  №91,  №92,  №93,  №94,  №95,  №96,  №98,  №99,  №100,  №101,  №102, 
№103, №104, №105,№106, №107 №108, №113, №115, №116, №117, №118, №119, №120, 
№121,  №122,  №123,  №124,  №125,  №126,  №128,  №129,  №130,  №131,  №132,  №133, 
№134, №135,№ 136 №137, №138, №139, № 140, № 141, № 142, №143,146, №147, №148, 
№149, №150, №151, № 152, №153, №154, №155, №156, №157, № 158, №159, №160, 
№161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №170, №171, №172, №173, № 
174, №175, №177, №178

ІІ. ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ

Решение №132 отменя Решение №111/17.09.2013г.

ІІІ. ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ)

Общо 9 (девет) е броят им, а именно:
Решение №109 –Изготвена е оценка предстои търг
Решение №110 – Изготвена е оценка предстои търг
Решение №112 –Предстои изготвяне на оценка
Решение №114 – В процедура, предстои издаване на разрешително за поставяне
Решение №127 - В процедура на изготвяне и одобряване на ПУП
Решение №144 –Изготвена е оценка предстои търг
Решение №145 –Изготвена е оценка предстои търг
Решение №176 – В процедура на изготвяне и одобряване на ПУП
Решение №169 –  В процедура



 ІV. НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ

Решение  № 97  –  Поради  липса  на  финансов  ресурс  изпълнението  ще  започне  през 
2014г.

V. ГРУПИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

1. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, КОМАНДИРОВКИ,  ДОКЛАДИ  И ОТЧЕТИ

Решение  №90 –  приема  Отчет  за  дейността  на  Общински  съвет  Ивайловград  и 
постоянните комисии към ОбС на първото полугодие на  2012 г.
Решение  №91 –  приема  Отчет  на  Кмета  на  Община  Ивайловград  за  изпълнение 
решенията на ОбС Ивайловград
Решение №92 – Oдобрява пазарна оценка на материални активи /медицинска техника, 
автомобили, офис оборудване, спомагателно оборудване, мебели/ собственост на 
„Медицински център І- Ивайловград” ЕООД – в ликвидация
Решение №93 – променя Поименния списък за капиталови разходи
Решение №95 - приема Наредба за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград.
Решение  №100  –  утвърждава  командировките  на  Дарина  Кисьова-Зафирова  –
председател на ОбС
Решение  №101-  утвърждава  командировките  на  Диана  Овчарова  –  кмет  на  община 
Ивайловград 
Решение №104 – Oдобрява пазарна оценка на материални активи /медицинска техника, 
автомобили, офис оборудване, спомагателно оборудване, мебели/ собственост на 
„Медицински център І- Ивайловград” ЕООД – в ликвидация
Решение  №105  –  Разрешава  Община  Ивайловград  да  поеме  общински  дълг,  чрез 
ползване на краткосрочен заем
Решение №130 – Отпуска финансова помощ на Емине Ариф Мехмед от с. Розино
Решение №135 -  Дава мандат на Кмета на община Ивайловград  Диана Овчарова във 
връзка с провеждането на общо събрание на „Асоциацията на ВиК – Хасково”
Решение №139 -  утвърждава командировките на Диана Овчарова – кмет на община 
Ивайловград
Решение №140 – променя Поименния списък за капиталови разходи
Решение №141 –приема актуализацията по бюджета на Община Ивайловград за 2013 г.
Решение №143 - Утвърждава Структура на Общинска администрация Ивайловград
Решение  №171  -Удължава  се  срока  за  извършване  на  ликвидация  на  „Медицински 
център І„ ЕООД - в ликвидация и Определя адв. Петинка Капасъзовза за ликвидатор на 
„Медицински център І„ ЕООД - в ликвидация.
Решение  №172  - изменя  и  допълва  Наредбата  за  определяне  размера  на  местните 
данъци на територията на Община Ивайловград
Решение  №177  -  Разрешава  Община  Ивайловград  да  поеме  общински  дълг,  чрез 
ползване на краткосрочен заем
Решение  №178 -  одобрява  План-сметка  за  2014  г.  за  необходимите  разходи  за 
поддържане на чистотата

 



2. ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ И ДР.
Решение №94 -  Дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Решение №98 -  приема допълнение към Общинския план за защита при бедствия – 
Разчет за евакуация и разсредоточаване
Решение №103- Дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

3. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

Решение №99 – 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
Решение №142 - приема Програма за развитие на читалищната дейност на 
Народно читалище „Пробуда 1914” гр. Ивайловград и неговите клонове за 2014 година.
Решение №138 -  Дава съгласие за отпускане на средства, за осигуряване на безплатен 
обяд в училищния стол на ученици–сираци от СОУ “Христо Ботев” гр. Ивайловград и 
ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Железино през учебната 2013/2014 година

4. РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП

Решение №127  -  Разрешава изготвянето на ПУП – ПП /парцеларен план/ за обект на 
техническа инфраструктура – път в ПИ 000122 в местността „Бахирките” в землището 
на с.Кобилино
Решение №176 – Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен 
план-план за регулация и застрояване/ за изграждане на кариера за добив на гнайс в 
ПИ /поземлен имот/ №№: 146002, 146003, 146005 и 476001 в землището на с. Железино.

5. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Решение  №96  –  Приема  Наредба  за  реда  и  установяване  на  жилищни  нужди,  за 
настаняване  под  наем  и  разпореждане  с  жилища  от  общинския  жилищен  фонд  на 
Община Ивайловград
Решение №102 – Приема нова Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград
Решение №106 - отдаване под наем на имот частна общинска собственост
Решение №107 - отдаване под наем на имот частна общинска собственост
Решение №108 - продажбата на следния общински имот: ½ идеални части от УПИ 
VII-903 от кв. 32 по ПУП на гр. Ивайловград
Решение №109 -  продажбата чрез публичен търг на общински имот - УПИ VIІ от 
кв. 12 по ПУП на с. Гугутка
Решение №110 -  продажбата чрез публичен търг на общински имот - УПИ ІV от 
кв. 20 по ПУП на с. Драбишна
Решение №112 - продажбата на общински имот - апартамент №3 на ет. 1 от Жилищен 
блок, находящ се на ул. Волгоград, №8, вх. А 
Решение №113 - отдаване под наем на помещение с площ 45 кв. м  в с. Планинец
Решение №114 – съгласие за поставяне на преместваема конструкция в поземлен имот 
№000463 в землището на с. Костилково



Решение №115 - Одобрява оценката на общински имот - УПИ ІV с площ от 42 кв.м от 
кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград
Решение №116 – Продажба на УПИ VІ-27 от кв. 88 по ПУП на гр. Ивайловград
Решение №117- Одобрява оценката на общински имот
Решение №118- Одобрява оценката на общински имот
Решение №119- Одобрява оценката на общински имот
Решение №120- Одобрява оценката на общински имот
Решение №121- Одобрява оценката на общински имот
Решение №122- Одобрява оценката на общински имот
Решение №123- Одобрява оценката на общински имот
Решение №124- Одобрява оценката на общински имот
Решение №125- Одобрява оценката на общински имот
Решение №126- Одобрява оценката на общински имот
Решение №128- Разрешава делбата на два поземлени имота в зем. с. Железино
Решение №133 -  Приема нова Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество
Решение  №134  -  Приема  нова  Наредба  по  чл.  196,  ал.  5  от  ЗУТ за  принудително 
изпълнение на заповеди за поправяне,  заздравяване или премахване на строежи или 
части от тях на територията на община Ивайловград.
Решение  №144-  Разрешава  продажбата  на  поземлен  имот  №1011  –  „за 
далекосъобщения” с площ 51 кв. м., по КВС на гр. Ивайловград, м. „Белия камък”
Решение  №145  -Разрешава  продажбата  на  поземлени  имоти  частна  общинска 
собственост: ПИ №216021,ПИ №216023,ПИ №216033,ПИ №216016.
Решение №146 -  Дава съгласие за  отдаване под наем на  помещение,  използвано за 
канцелария-офис
Решение №147 - Дава съгласие за отдаване под наем на 2 бр. помещения-стаи с обща 
площ 23,50 кв.  в с. Свирачи
Решение  №148  -  Предоставя  безвъзмездно  за  управление  на  Областна  дирекция 
„Земеделие” – Хасково
Решение №149 – Отдаване под наем на общински пасища и мери
Решение  №150  -  Дава  съгласие  да  се  предоставят  безвъзмездно  за  управление  на 
общински  помещения на  „Многопрофилна  болница за  активно лечение-Свиленград” 
ЕООД
Решение №151 -  Обявява общински имот за частна общинска собственост
Решение №173 -  Разрешава делбата на ПИ №000288
Решение №174- Одобрява оценката на общински имот
Решение №175 - Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок 
от 1 година на „Дом за стари хора-Ивайловград” три броя помещения

6. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 

Решения: №129, №136, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, 
№161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, 

Настоящият  отчет  е  приет  с  Решение  №2  от  11.02.2014  г.  на  ОбС 
Ивайловград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ: 
                                                                                      /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/




