
 1 

 
О Т Ч Е Т 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИВАЙЛОВГРАД  
И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС ЗА ПЪРВОТО  ПОЛУГОДИЕ НА 2015 година 

 
Уважаеми съграждани, 

Уважаеми  общински съветници, 
 

Внасям за разглеждане  настоящият Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и 

постоянните комисии към ОбС за първото полугодие на 2015 година, на основание чл. 27, ал. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

Отчетът се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на община 

Ивайловград, чрез  информационното табло на Общината и сайта на Община Ивайловград, 
съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Ивайловград. 
През отчетният период помощният оган към ОбС - Председателският съвет, проведе шест 

заседания и взе двадесет и четири решения, свързани с подготовката и провеждането на 

заседанията на ОбС. Заседанията  на Председателският съвет се провеждат редовно.  
В постоянните комисии се внасят и разглеждат тематично докладни записки,  изясняват се 

проблемите, заслушват се вносителите на материали, правят се предложения за корекции в 
проекта за решения. 

Съвместно заседание проведоха Комисията по местно самоуправление, законност, бюджет, 
обществен ред и административно обслужване и Комисията по общинска собственост, стопанска 
дейност, транспорт, съобщения, безопасност на движението и жилищно осигуряване на 

населението, като се взеха шест решения. 
Проведено бе съвместно заседание на 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, като 
се взеха седемнадесет решения. 

Комисията по местно самоуправление, законност, бюджет, обществен ред и 
административно обслужване проведе едно заседание и взе три решения. 

Комисията по трудова заетост, образование, здравеопазване, социална защита, духовни 

ценности, физическа култура, спорт, отдих, туризма и младежта проведе шест заседания и взе 
тринадесет решения. 

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 проведе 

едно заседание и взе шест решения. 
Комисията по общинска собственост, стопанска дейност, транспорт, съобщения, 

безопасност на движението и жилищно осигуряване на населението  има проведени две заседания 
и взети единадесет решения. 
            Що се отнася до постоянните комисии към Общинския съвет поради липса на кворум, било 

по  обективни или субективни причини, не всички насрочени заседания се провеждат.  
Как функционираше Общинският съвет през първото полугодие на 2015 година и какво 

свърши е видно от следното изложение. 
В периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. проведохме общо седем заседания – шест редовни и 

едно извънредно заседание. 
Няма отложено заседание поради липса на кворум. Общинските съветници с малки 

изключения /отсъствия по обективни причини/, редовно присъстват на заседанията.  
Гражданите на общината се информират за предстоящите заседания на Общинския съвет  

чрез Интернет страницата и информационното табло на Общинския съвет. 
Съгласно Закона за местното самоуправление и местна администрация, заседанията на 

Общинския съвет са открити и могат да присъстват всички желаещи граждани. 
През първото полугодие на 2015 г. на заседания на Общинския съвет бяха разгледани 

осемдесет и осем докладни записки и Информация за дейността на Районно управление 



 2 

„Полиция” - Ивайловград за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. и състоянието на 

престъпността и обществения ред. 
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/. 

По докладната записка „Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на 
общината за третата година от мандат 2011-2015 г.”, поради информативния характер не е 

предложено  решение. 
Не бе прието решение и по докладната записка „Изразяване на мотивирано мнение по 

искано опрощаване на дължими държавни вземания”, поради  гласуване с 4 гласа ”ЗА”, 2 
”ПРОТИВ” и 7 “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”. 

 Също не бе прието решение по докладна записка „Разрешение за продажба чрез публичен 

търг на поземлен имот №013017 – нива в землището на с. Карловско”, с 5 гласа ”ЗА”, 5 
”ПРОТИВ” и 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”. 

Докладната записка „Даване на съгласие за отдаване под наем на едноетажна масивна 

сграда „Училище” и „Склад” в с. Чучулига” остана без взето решение, поради гласуване с 4 гласа 
”ЗА”, 2 ”ПРОТИВ” и 5 “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”. 

По докладната записка  „Даване на съгласие за отдаване под наем „Здравна служба” в с. 
Попско” също не бе взето решение с  4 гласа ”ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 7 “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”. 

Не бе прието решение и по докладната записка „Даване на съгласие за продажба на дворно 

място от кв. 9 по действащ ПУП на с. Одринци, ведно с построената в него едноетажна масивна 
сграда – бивше „Училище”, с 6 гласа ”ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 6 “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”. 

По докладната записка „Именуване на площад „Тракия”, именуване на ул. Генерал 
Александър Танев” и преименуване на ул. Георги Димитров” в гр. Ивайловград”, бяха взети три 
решения в резултат на направеното процедурно предложение от общинския съветник Георги 

Марков - да се обособи отделно гласуване по точките и приемат отделни решения. 
 

Приетите от Общински съвет Ивайловград решения за първото полугодие на 2015 г. са 
осемдесет и четири - организационни, финансови, отчетни, административни и др. 

 
Тематично приетите решения се разпределят така: 

- пет са решенията свързани с отчети и доклади: Отчет за дейността на Председателя на 

ОбС за второто полугодие на 2014 година, Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията 
на ОбС за второто полугодие на 2014 година, Годишен отчет за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г., Отчет и 

актуализация на Общинската комисия за обществен ред  и сигурност и Годишен доклад за 
осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на НЧ „Пробуда 

1914” Ивайловград и разходваните за нейното реализиране средства за 2014 г.; 
 

  - три решения за приемане на наредби: Наредба за организацията и дейността на клубовете 

за пенсионери на територията на Община Ивайловград, Наредба за именуване и преименуване  на 
общински обекти и за паметниците и за другите възпоменателни знаци на територията на община 

Ивайловград и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Ивайловград; 
                              

- четири решения за приемане на програми и планове: Програма за реализация на 
общественополезни дейности в община Ивайловград за 2015 – 2020 г., Програма за управление  и 

разпореждане с имотите - общинска собственост в община Ивайловград през 2015 година, 
Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. и Годишен план за развитие на социалните 
услуги в община Ивайловград за 2016 година /приема се предходната година/; 
 

- две са решенията свързани с проекти: Кандидатстване по Проект „Красива България” 

2015, Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и Кандидатстване с 
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проектно предложение „Право за независим живот”  по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 
 

- пет решения отнасящи се до бюджет и финанси: Приемане Бюджета за 2015 година на 
община Ивайловград, Приемане на уточнен годишен план и годишен отчет за касовото 
изпълнение на бюджет 2014 година, Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности на община      Ивайловград за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., Участие на община Ивайловград 
във Фонд „Общинска солидарност” и  Промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2015 

година;       
-  три  решения касаещи общински дълг;     
 
- едно решение за Запис на заповед, относно проект „Подобряване на центровете за 

предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в гр. 

Ивайловград, община Ивайловград”; 
                                                                                                              
- четиридесет са решенията касаещи общинската собственост: разпродажба на общински 

имоти, приемане на оценки, безвъзмездно управление на общински имоти, отдаване под наем, 
промяна на предназначението на имоти, делби на имоти, кариери, концесии, ОП „Спектър”и др; 

 
- четири решения за предоставяне на земеделски земи по чл. 19; 
 
- три  са решенията за изменение на ПУП  в землищата на селата Нова ливада, Мандрица и 

Ламбух;                                        
            - шест социални решения за отпускане на финансова помощ по решение на ОбС и  
средства за „Ин витро” процедури; 

 
- шест административни решения; 
 
- две организационни решения. 

 
Приетите от Общински съвет Ивайловград нормативни актове се публикуват  на сайта на 

Община Ивайловград и се поставят  на информационното табло на Общинския съвет. 
  Докладните записки, поименните решения, протоколите от заседания, приетите от 

Общинския съвет планове, наредби и правилници на Общинския съвет, се изпращат в 
законоустановения срок на Областния управител.  

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

 
Уважаеми колеги общински съветници, 

 
Мандат 2011-2015 година е към своя край. Това е последния Отчет за работата на 

Общински съвет Ивайловград. По моя преценка, работихме добре. Но имате думата и вие, да 
кажете Вашето мнение. Винаги има какво да се желае.  

Нека през оставащото време да продължим и активизираме нашата работа! 
                                  
 
 
 

Отчетът е приет с Решение №86 от 13.08.2013 г. на Общински съвет Ивайловград. 
                                      
                                                     
 
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
                                                                                                      /ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/ 


