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ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИВАЙЛОВГРАД 
И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2013 година

Уважаеми съграждани,
Уважаеми  общински съветници,

На основание чл. 27,  ал.  6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  /ЗМСМА/,  внасям  за  разглеждане  настоящия  Отчет  за  дейността  на 
Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към ОбС за второто полугодие 
на 2013 година. 

Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Ивайловград, Отчета се разглежда на открито заседание 
и  се  разгласява на  населението  на  община  Ивайловград,  чрез  предаванията  на 
Общинското  радио,  информационното  табло  на  Общината  и  сайта  на  Община 
Ивайловград. 

През  месец  септември  настъпиха  промени в  състава  на  Общинския  съвет  – 
Мария Бекярова  положи  клетва  като  общински  съветник  от  Коалиция  „За 
Ивайловград”. Регистрирана беше Група на общинските съветници от  Коалиция „За 
Ивайловград” с председател Милена Даулова. 

Председателският  съвет  към Общински  съвет  Ивайловград проведе общо пет 
заседания за второто полугодие на годината – взети са деветнадесет решения, свързани 
с подготовката и провеждането на заседанията на ОбС.
           Организационни  промени  настъпиха  в  две  от  постоянните  комисии  – 
общинският съветник Мария Бекярова влезе в състава на Социалната комисия,  като 
председател, а Стефан Ставрев като секретар на същата комисия. Мария Бекярова зае 
секретарското място в Комисията по общинска собственост,  на мястото на Борислав 
Бояджиев.

Предварителното  разглеждане  на  внесените  за  заседание  материали  се 
осъществява  в  постоянните  комисии,  където  се  правят  и  предложения,  които  целят 
вземане на по-точни и правилни решения.

Съвместно заседание се проведе  между Комисията по местно самоуправление, 
законност,  бюджет,  обществен  ред  и  административно  обслужване  и  Комисията  по 
трудова  заетост,  образование,  здравеопазване,  социална  защита,  духовни  ценности, 
физическа култура, спорт, отдих, туризма и младежта, като се взеха пет решения.

Проведено  бе  съвместно  заседание  между  Комисията  по  промишленост, 
земеделие,  гори,  търговия,  природна  среда  и  ресурси  и  Комисията  по  общинска 
собственост, стопанска дейност, транспорт, съобщения, безопасност на движението и 
жилищно осигуряване на населението, на което бе взето едно решение. 

Комисията  по  местно  самоуправление,  законност,  бюджет,  обществен  ред  и 
административно  обслужване  проведе  четири  самостоятелни  заседания  и  взе  общо 
девет решения.

Комисията по трудова заетост,  образование,  здравеопазване,  социална защита, 
духовни ценности, физическа култура, спорт, отдих, туризма и младежта проведе едно 
самостоятелно заседание и взе едно решение. 

Комисията по инженерна инфраструктура, териториално и селищно устройство, 
строителство  и  благоустрояване  няма  проведено  самостоятелно  или  съвместно 
заседание.

Комисията  по  промишленост,  земеделие,  гори,  търговия,  природна  среда  и 
ресурси  няма  проведено  самостоятелно  заседание,  има  участие  в  едно  съвместно 
заседание.
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Комисията по общинска собственост, стопанска дейност, транспорт, съобщения, 
безопасност на движението и жилищно осигуряване на населението няма проведено 
самостоятелно заседание, има участие в едно съвместно заседание.
            След Председателския съвет и постоянните комисии, ще анализирам и работата 
на Общинския съвет за второто полугодие на 2013 година.

В периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. проведохме общо шест заседания – пет 
редовни и едно извънредно. 

Няма  отложено  заседание  поради  липса  на  кворум.  През  това  полугодие 
отсъствията на общински съветници от заседанията са малко. Посещаемостта е висока, 
като същото не мога да кажа за участието в постоянните комисии.

Гражданите  на  общината  се  информират  за  предстоящите  заседания  на 
Общинския съвет по всички възможни начини на комуникация, посочени в ЗМСМА.

Съгласно  Закона  за  местното  самоуправление  и  местна  администрация, 
заседанията на Общинския съвет са открити.

През второто  полугодие  на  2013  г.  на  заседания  на  Общинския  съвет  бяха 
разгледани  деветдесет  и  четири  докладни  записки  и  Информация  за  текущото 
изпълнение  на  бюджета  на  Община Ивайловград за  първото  шестмесечие  на  2013 
година.                                                                          

Вносители  на  докладните  записки  са:  Кметът  на  общината  Диана  Овчарова 
/осемдесет  и  седем/;  Председателят  на  Общинския  съвет  Дарина  Зафирова /шест/  и 
Председателят  на  групата  съветници   от  Коалиция  „За  Ивайловград” Милена 
Даулова /една/.

По Информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Ивайловград 
за първото шестмесечие на 2013 година, няма взето решение.

След  разисквания  на  заседанието  по  докладната  записка  отн.:  Разрешение  за 
отдаване  под  наем  на  общински  имот  без  търг  на  Сдружение  „Обединен  съюз  на 
пенсионерите в България”, кметът на общината я оттегли.

Докладната записка, отн.: Разрешение за делба на поземлен имот в землището на 
гр.  Ивайловград, чрез гласуване на общинските съветници бе отложена за следващо 
заседание.

По  докладната  записка  отн.:  Удължаване  срока  на  ликвидацията  на 
„Медицински център І” ЕООД в ликвидация, гр. Ивайловград не бе прието решение 
поради гласуване с 6 гласа ”ЗА”, 6 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”.

Докладната записка отн.: План-сметката за 2014 година и определяне на размера 
на Такса  битови отпадъци чрез гласуване на общинските  съветници бе отложена за 
следващо заседание.

Приетите  решения  за  второто  полугодие  на  2013  г.  от  Общински  съвет 
Ивайловград са осемдесет и девет -  организационни,  финансови, свързани с отчети, 
програми, планове, проекти, продажби на общински имоти и др. 

Върнато  за  преразглеждане  от  Областния  управител  е  Решение  №111  от 
17.09.2013 г. на Общинския съвет.

Тематично приетите решения се разпределят така:

- две са решенията свързани с отчети: Отчет за дейността на Председателя на 
ОбС за първото полугодие на 2013 година, Отчет на Кмета на общината за изпълнение 
решенията на ОбС за първото полугодие на 2013 година;

-  шест решения свързани с приемане и актуализация на  наредби: Наредба за 
ОАМТЦУ на територията на Община Ивайловград, Наредба за реда и установяване на 
жилищни нужди,  за  настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския 
жилищен фонд на Община Ивайловград, Наредба №1 за обществения ред в община 
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Ивайловград,  Наредба  ПУРОИ,  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 и Изменение  и  допълнение  в 
Наредбата  за  определяне  размера  на  местните  данъци  на  територията  на  община 
Ивайловград;

                                      
- едно решение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на 

НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград и неговите клонове за 2014 година;
 

-  едно решение отнасящо се  до  Приемане на  План-сметка  за  2014 година за 
необходимите  разходи  за  поддържане  на  чистотата  на  територията  на  община 
Ивайловград и определяне на размера на Такса битови отпадъци;

  
-  едно  решение за Изготвяне  на  разчет  за  евакуация  и  разсредоточаване  в 

съответните части на Общинския план за защита при бедствия в община Ивайловград;
                                                                                                

           - пет решения отнасящи се до финанси: поемане на общински дълг, капиталови 
разходи и др.;

-  тридесет  и  четири са  решенията  касаещи  общинската  собственост: 
разпродажба  на  общински  имоти,  приемане  на  оценки,  безвъзмездно  управление на 
общински имоти, отдаване под наем и др;
            

- деветнадесет решения за предоставяне на земеделски земи по чл.19;

- две от решенията са свързани с кандидатстване по проекти: Проект с работно 
заглавие „Спортно развлекателен комплекс” в кв. „Лъджа” – гр. Ивайловград и Проект 
с работно заглавие  “Подмяна на осветителни тела от уличното осветление в населени 
места на територията на община Ивайловград”;

-  две от решенията са за Изготвяне на ПУП–ПП /парцеларен план/ за обект на 
техническа  инфраструктура  –  път  в  м.  „Бахирките”  в  землището  на  с.  Кобилино  и 
Изработване  на  ПУП-ПРЗ  /подробен  устройствен  план-план  за  регулация  и 
застрояване/ в землището на с. Железино;

-  две  от решенията са  свързани  с  образованието: Вземане  на  решение  за 
съществуването  на  професионална  паралелка  от  гимназиален  етап  на  обучение  под 
минимален  брой и  Осигуряване  на  безплатен  обяд   в  училищния  стол  на  ученици-
сираци от  СОУ “Христо Ботев” гр. Ивайловград;

                                                                                             
            - едно социално решение за Отпускане финансова помощ за лечението на Халил 
Емине Ариф от с. Розино;

            - пет от решенията са организационни:  Даване на мандат на Кмета на община 
Ивайловград във връзка  с  провеждането  на  Общо събрание  на  „Асоциация  по ВиК 
Хасково” и приемане на Регионален генерален план на ВиК, относно избор на съдебни 
заседатели, промяна в Структурата на Общинска администрация и др.;
                                                                                                                                                               

-  едно административно решение  за  Създаване  на  Общинско  предприятие 
„Спектър”;

-  три от решенията са свързани с „Медицински център І” ЕООД в ликвидация, 
гр. Ивайловград;
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-  едно решение за  Отмяна на Решение №111 от 17.09.2013 г.  на Общински 
съвет  Ивайловград  /промяна  начина  на  трайно  ползване  на  поземлен  имот  –  гр. 
Ивайловград/;

-  три са  решенията  за  утвърждаване  командировки  на  Кмета  на  общината и 
председателя на Общинския съвет. 

 
Приетите от Общински съвет Ивайловград нормативни актове се публикуват в 

сайта на Община Ивайловград, поставят се на информационното табло на Общината и 
се разгласяват чрез Общинското радио.

 Докладните записки, поименните решения, протоколите от заседания, приетите 
от  Общинския  съвет  наредби  и  правилници на  Общинския  съвет  се  изпращат  в 
законоустановения срок на Областния управител. 

 Съобразно изискванията на Районна прокуратура Ивайловград, протоколите от 
заседания, наредби и правилници на Общинския съвет се изпращат своевременно.

Уважаеми колеги общински съветници,

През  изминалото  полугодие чрез  приетите  нормативни  актове  /решения, 
наредби,  програми,  планове/ продължихме съвместно с Общинска администрация, да 
работим за развитието на Община Ивайловград. Акцента бе поставен върху приемането 
на нови наредби на Общинския съвет. Нашата амбиция е и в бъдеще да продължим 
работата по осъвременяване на нормативната база на местно ниво.

Желая успешна съвместна работа и през настоящата година!

Настоящият отчет е приет с Решение №1 от 11.02.2014 г. на Общински съвет 
Ивайловград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/
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