
О Т Ч Е Т 
на  Кмета на Община Ивайловград 

за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград 
за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 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 2015 г. до края на месец юни  
2015 г. 

Докладните записки са внесени от Кметът на общината Диана Овчарова  

/седемдесет и пет/, Председателят на Общинския съвет Дарина Зафирова /три/, Зам.-
кметът на общината Виолета Недялкова /две/, общинският съветник Милена Даулова 

/седем/ и общинският съветник Мехмед Хасан /една/. 
 Общинският съвет е приел за отчетния период 84 броя решения, разпределени 
по заседания, както следва: 
Заседание №1/15.01.2015 г. – 8 броя решения 
Заседание №2/10.02.2015 г. – 9 броя решения 
Заседание №3/24.02.2015 г. – 1 брой решение ( извънредно заседание)  
Заседание №4/31.03.2015 г. –16 броя решения 
Заседание №5/04.05.2015 г. – 18 броя решения 
Заседание №6/11.06.2015 г. – 21 броя решения 
Заседание №7/30.06.2015 г. – 11 броя решения. 
 
 
І. ИЗПЪЛНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 
 
Решения: №1, №2, №3, №4, №5, №6,  №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14,№15, №16 
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, 
№32, №35, №36, №37, №38, №39 №40, №41,№ 42 №43, №44, №45, № 46, № 47, №48, № 
49, №51, №52, №53, №54, №55, № 56, №58, №59, №60, №61, №65, №66, №67, №68, 
№69, №70, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №82. №83, №84.  
 
ІІ. ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ 
 
Няма  
 
ІІІ. ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ) 
Решение №7- Променя от „публична” в „частна” общинска собственост общински 
имот: киносалон – масивна сграда със застроена площ 305 кв. м. и открита тераса с 
площ 48.30 кв. метра, актувана с АПОС №100/24.11.1997 година, построена в УПИ II от 

кв. 73 по действащ ПУП на гр. Ивайловград.- В процедура  
Решение №57- Разрешава продажбата чрез публичен търг на поземлен имот 203 с площ 

350 кв. м. от кв. 26 по действащ ПУП на с. Мандрица- Изготвя се оценка 
 Решение № 62- продажба, чрез публичен търг на общински имот - Едноетажна масивна 
сграда „Училище” в с. Вис -  в процедура 
Решение №63 - продажбата, чрез публичен търг на едноетажна масивна сграда - 
читалище със застроена площ 96 квадратни метра, находящо се в поземлен имот 15 по 

неодобрен кадастрален план на с. Бялградец. -  в процедура  
Решение №64 Вешно право на фирма ЕТ „Руска Ангелова” – в процедура 



 
Решение №78 Вешно право на фирма „ДИНЕЛ” ЕООД” – в процедура 
Решение №81 Дава съгласие за продажба на двуетажна масивна сграда - жилищен блок 

със застроена площ 135 кв. м. при отстъпено право на строеж в УПИ VI-61 от кв. 22 по 
ПУП на с. Славеево – в процедура 
 
ІV. НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ 
 
няма 
 
 

V. ГРУПИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА 

1. БЮДЖЕТ, НАРЕДБИ, ФИНАНСИ, КОМАНДИРОВКИ,  ДОКЛАДИ  И 

ОТЧЕТИ 
 
Решение №1 – приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и 

постоянните комисии към ОбС на второто полугодие на  2013 г. 
Решение №2 – приема Отчет на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение 
решенията на ОбС Ивайловград за второто полугодие на  2013 
Решение №3 – Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в 
община Ивайловград 
Решение №4 –Съгласие Община Ивайловград да кандидатства за финансиране пред 
Министерството на труда и социалната политика по Проект “Красива България” 2015 
Решение №5 - Приема Програмата за реализация на общественополезни дейности в 

община Ивайловград за 2015 – 2020 година. 
Решение №10 – Приема бюджета на Община Ивайловград за 2015 г 
Решение №11- Наредба за именуване и преименуване  на общински обекти и за 
паметниците и за другите възпоменателни знаци на територията на община 
Ивайловград. 
Решение №12 – Дава мандат на представителя на община Ивайловград Диана 
Димитрова Овчарова – кмет на община Ивайловград за заседанието на Асоциацията по 

ВиК 
Решение №18 Упълномощава  кмета  на  общината  Диана Димитрова Овчарова, да 
подпише  Запис  на заповед 
Решение №19 – Приема Отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред 
и сигурност, по изпълнение на Договора за обществен ред и сигурност за 2014 година.  
Решение №20 – Одобрява тригодишната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. 
Решение №21 - Разрешава Община Ивайловград да поеме общински дълг, чрез 
ползване на краткосрочен заем. 
Решение №22 - Дава съгласие за участие на община Ивайловград във Фонд «Общинска 
солидрност» - целева дейност към НСОРБ. 
Решение №31 - предостави безвъзмездно за управление на Общинско предприятие    
„Спектър” следната вещ - общинска собственост:Товарен автомобил, „ЩАЕР” 19 С 32. 
Решение №36 – Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Ивайловград за 2016 година. 
Решение №37 - приема Общинска програма за закрила на детето за 2015 година. 
Решение №38 - Приема отчет за състоянието на общинския дълг на община 
Ивайловград за 2013 г. 



Решение №51 - Отпуска еднократна финансова помощ 
Решение №52 - Отпуска еднократна финансова помощ 
Решение №53- Променя Поименния списък за капиталови разходи  
Решение №54- Дава съгласие за създаване на Общински фонд „Ин витро”. 
Решение №72 - Отпуска еднократна финансова 
Решение №73 - Дава съгласие Община Ивайловград да подаде проектно предложение 

„Право за независим живот” 
Решение №74 - Приема уточнения годишен план на бюджета за 2014 г. по прихода и 

разхода по функции и дейности. 
Решение №75 - Приема отчет за състоянието на общинския дълг на община 
Ивайловград за 2014 г. 
Решение №76 - Приема нова Наредба за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на  Община Ивайловград 
Решение №77 - Дава мандат на представителя на община Ивайловград Диана 
Димитрова Овчарова – кмет на община Ивайловград за заседанието на Асоциацията по 
ВиК при Областна администрация Хасково. 
Решение №84 - Дава съгласие социалната услуга „Изхранване на потребителите” на Дом за 
стари хора Ивайловград, да се извършва от Домашен социален патронаж  Ивайловград 
  

2. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА  
 

Решение №17 – приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за 2014 година 
Решение №35 - Приема Годишния доклад за осъществените читалищни дейности, в 
изпълнение на Програмата за развитие на НЧ „Пробуда 1914” - Ивайловград 

3. РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП 
 

Решение №13 - Одобрява изменението на ПУП /подробен устройствен план/ ПРЗ /план 
за регулация и застрояване/ на с. Мандрица  
Решение №14 – Разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ върху ПИ 000226 с площ от 9273 

кв.м. в землището на с. Кобилино. 
Решение №56 - Одобрява изменението на ПУП /подробен устройствен план/ ПРЗ /план 

за регулация и застрояване/ на с. Ламбух 
 

4. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 
Решение №6 – Разрешава делбата на ПИ (поземлен имот) №000745 – храсти с площ от 

12.327 дка. в землището на гр. Ивайловград  
Решение №7 – Променя от „публична” в „частна” общинска собственост общински 
имот: киносалон в гр. Ивайловград. 
Решение №8 - Дава съгласие за отдаване под наем на част в размер на 45 квадратни 
метра от УПИ V-404 от кв. 49 по действащ ПУП на гр. Ивайловград. 
Решение №9 - Приема “Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост в община Ивайловград през 2015 година”. 
Решение №15 - Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право 

на ползване на „Гнайс Комерс” ЕООД 
Решение №16 -  Определя срока на договора за отдаване под наем на ливади и пасища, 

мери в размер до 10 (десет) стопански години. 
Решение №23 - Разрешава делбата на ПИ (поземлен имот) №022074 



Решение №24 - Разрешава продажбата чрез публичен търг на УПИ XI-63 с площ 680 

кв. м. от кв. 8 по действащ ПУП на с. Свирачи  
Решение №25 - Разрешава продажбата на придаваема част с площ 173 кв. в. към УПИ 

VIII от кв. 54 в гр. Ивайловград 
Решение №26 Разрешава продажбата чрез публичен търг на ПИ №001016 в гр. 
Ивайловград 
Решение №27 - учредява ограничено вещно право на ползване на „Фриго-макс” ЕООД 
Решение №28 – промяна начина на трайно ползване от „пасище, мера” в „храсти” на 

ПИ /поземлен имот/ №020009 в с. Ламбух. 
Решение №29- Прекратява по взаимно съгласие Договор от 20.01.2012 с Областна 
служба „Изпълнение на наказанията” град Хасково. 
Решение №39- Одобрява оценката на общински имот - УПИ IV-184 с площ 603 кв. м. 
от кв. 20 по ПУП на с. Драбишна 
Решение №40- Одобрява оценката на общински имот - Поземлен имот №059060 в с. 
Драбишна. 
Решение №41- Одобрява оценката на годишното обезщетение на правото на ползване 

върху поземлен имот №598003 в землището на с. Железино.  
Решение №42- Дава съгласие за делба на ПИ (поземлен имот) №216144 – нива с площ 

от 7.414 дка в землището на гр. Ивайловград 
Решение №43- Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и за 
индивидуално ползване. 
Решение №47- Именува с името „Тракия” площад в гр. Ивайловград 
Решение №48- Именуване на улица 
Решение №49- Преименуване на улица 
Решение №55 - Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на 
общинско предприятие „Спектър” строителни инструменти и машини - общинска 

собственост. 
Решение №57- Разрешава продажбата чрез публичен търг на поземлен имот 203 с 

площ 350 кв. м. от кв. 26 по действащ ПУП на с. Мандрица. 
Решение №58 - Разрешава продажбата на поземлен имот №020009 – храсти с площ 
24388 кв. м., VIII категория при неполивни условия, м. „Между двата пътя” в землище 

на с. Ламбух. 
Решение №59 - Разрешава продажбата на едноетажна масивна сграда с друго 

предназначение №01 – „Кантар” със застроена площ 8 кв. м., находяща се в ПИ 
№045003 в землище на с. Гугутка 
Решение №60 - Разрешава продажбата на едноетажна масивна сграда №01 – 
„Овчарник” със застроена площ 788 кв. м., находяща се в ПИ №045010 в землище на с. 
Гугутка. 
 Решение №61- Разрешава продажбата на УПИ XI-128 с площ 445 кв. м. от кв. 12, 
ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със сглобяеми елементи 
„пивница” със застроена площ 80 кв. м., по ПУП на с. Гугутка 
Решение №62- Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг на общински имот - 
Едноетажна масивна сграда „Училище” в с. Вис. 
Решение №63 - Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг на общински имот 
”Читалище” с. Бял градец. 
Решение №64 - Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право 

на ползване на ЕТ „Руска Ангелова” 
Решение №65 - Одобрява оценката на общински имот -  Едноетажна масивна сграда 

„Обор №1”   със застроена  площ 503 кв.м, находяща се в „Стопански двор” на с. 
Плевун 



Решение №66 - Одобрява оценката на общински имот -  Едноетажна масивна сграда 

„Овчарник”   със застроена  площ 1114 кв. м. и Едноетажна масивна „Битова 
пристройка” със застроена площ 130 кв.м, находящи се в „Стопански двор” на с. 

Плевун. 
Решение №67 - Одобрява оценката на общински имот -  УПИ ХІ-63  с площ 680 кв. м. 
от кв. 8  по действащ ПУП  на с. Свирачи. 
Решение №68 - Одобрява оценката на общински имот: Придаваема част с площ от 
173.00 /сто седемдесет и три/ кв.м към УПИ VІІІ-437 от кв. 54”а” по ПУП на 

гр.Ивайловград. 
Решение №69 - Одобрява оценката на общински имот -  Поземлен имот ПИ №14 с 
площ 953.08 кв.м по геодезическо заснемане от септември 2014 г., находщ се в 

землището на с. Черни рид. 
Решение №70 - Одобрява оценката на общински поземлен имот №001016 – храсти с 

площ 4000 кв. м., м. „Колибар чешма” IX категория при неполивни условия в землище 
на гр. Ивайловград. 
Решение №71 - Одобрява оценките на годишното обезщетение на правото на ползване 
от страна на фирма „Фриго-макс” ЕООД. 
Решение №78 - Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право 

на ползване на „ДИНЕЛ” ЕООД. 
Решение №79 - Разрешава продажбата на общински имот - УПИ Х-20 от кв. 9 по ПУП 
на с. Славеево. 
Решение №80 – Разрешава  продажба на УПИ IV с площ 1888 кв. м. от кв. 124, ведно с 
построената в него двуетажна масивна сграда – бивша спортна зала за войници със 

застроена площ 367.20 кв. м., по действащ ПУП на гр. Ивайловград. 
Решение №81 - Дава съгласие за продажба на двуетажна масивна сграда - жилищен 
блок със застроена площ 135 кв. м. при отстъпено право на строеж в УПИ VI-61 от кв. 

22 по ПУП на с. Славеево. 
Решение №82 - Одобрява оценката на общински имот - УПИ IV-62 с площ 1208 кв. м. 

от кв. 11 по действащ ПУП на с. Железино. 
Решение №83 - Одобрява оценката на общински имот - поземлен имот №020009 в 
землището на с. Ламбух 
 

5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ  
 
Решения: №30, №32, №44, №45, №46.  
 
 
 
 
 
 

Отчетът е приет с Решение №87 от 13.08.2013 г. на Общински съвет 

Ивайловград. 
 
 


