
 
О Т Ч Е Т 

на  Кмета на Община Ивайловград 
за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград 

за периода 01.07.2014 г. до 31.12.2014 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 2014 г. до края на месец декември  2014 г. 

Докладните записки са внесени от Кметът на общината Диана Овчарова  /седемдесет и 

девет/, Председателят на Общинския съвет Дарина Зафирова /четири/ и Зам.-кметът на общината 

Виолета Недялкова/девет/. 
 Общинският съвет е приел за отчетния период 90 броя решения. 
  
 В предходния отчет едно решение не бе изпълнени а именно Решение №48, към 
настоящия момент решението е изпълнено. 
 
І. ИЗПЪЛНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 
 
Решения: №70, №71 №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, 
№84,№85, №86 №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, 
№102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109,№ 110 №111, №112, №113, № 114, № 115, № 

116, №117, №119, №120, №121, №122, №123, № 124, №125, №126, №127, №128, №129, № 130, 
№131, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №140, №141, №142, №146 №147, №148, №149, 
№150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159. 
 
ІІ. ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ 
 
Няма  
 
ІІІ. ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ) 

Решение №22- придобиване в управление на крепостта „Лютица”- искането е изпратено до 

Областния управител – чака се отговор 
Решение №26- разрешение за изработване на  ПУП за кариера в зем. с. Железино- заданието 

ще се извърши от фирмата. 
Решение №101- Одобрява оценката на общински имот -  УПИ ІIІ-97  от кв. 15  по ПУП на с. 

Свирачи (параклис) и провеждане на търг- търгът е проведен купувача се е отказал. 
  Решение №132- Общински съвет Ивайловград приема повторно Решение №118 от 22.10.2014 
г. Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - Поземлен имот ПИ №14 в с. 

Черни рид 
Решение №143-Договора за право на ползване е готов до 10 дни ще бъде подписан. 
Решение №144- подготвят се документи за изготвяне на оценка. 
Решение №145- подготвят се документи за изготвяне на оценка 

 
ІV. НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ 

 
Няма 

 
 



V. ГРУПИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА 

1. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, КОМАНДИРОВКИ,  ДОКЛАДИ  И ОТЧЕТИ 
 
Решение №70 – променя Поименния списък за капиталови разходи   
Решение №71 – Общински съвет Ивайловград приема последващата оценка на плана за развитие на 

Община Ивайловград  за периода 2007-2013 г. 
Решение №72 – Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и 

постоянните комисии към ОбС,  за първото полугодие на 2014 година 
Решение №73 – Общински съвет Ивайловград приема Наредба по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ 
 Решение №74- Съгласува позиция и мандат на преставителя на община Ивайловград Диана 

Димитрова Овчарова – кмет на община Ивайловград за заседанието на Асоциацията по ВиК при 
Областна администрация Хасково 
Решение №93 - Приема представения проект на „Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на град Ивайловград за периода 2014-2020 г. 
Решение №94 - Приема  Методология за мониторинг и контрол на общински политики  
Решение №95 - Приема Общински план за развитие на Община Ивайловград 2014 – 2020 година. 
Решение №96 – Общински съвет Ивайловград променя Поименния списък за капиталови разходи . 
 Решение №97 - Общински съвет Ивайловград приема актуализацията по бюджета на Община 
Ивайловград за 2014 г. 
Решение №98 - Общински съвет Ивайловград приема Отчета на Кмета на Община Ивайловград за 

изпълнение  решенията на ОбС, за първото полугодие на 2014 г. 
 
Решение №99 - Утвърждава щатна численост на персонала в Звено „За услуги в домашна среда” 
към Домашен социален патронаж -  2 броя. 
  
Решение №108 - Открива процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Районен съд – Ивайловград 
Решение №109 - Приема Отчета на ликвидатора на „Медицински център І - Ивайловград 
Решение №110- Общински съвет Ивайловград приема организационната структура, функции и 
състав на органа за управление на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/.  
Решение №113 - Приема, одобрява и съгласува Протокола за разпределение на собствеността на 
активите – ВиК системи и съоръжения между държава и община Ивайловград.  
. 
Решение №115 - Извършва промяна на границите на кметство Свирачи, състояща се в 
присъединяване на с. Орешино към границите на кметство Свирачи. 
Решение №128- Общински съвет Ивайловград предлага съдебни заседатели.  
. 
Решение №130 - Отпуска еднократна финансова помощ на Мария Димитрова Добрева 
Решение №131- Упълномощава  кмета  на  общината  Диана Димитрова Овчарова, да подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна  
агенция 
Решение №133 - Общински съвет Ивайловград променя  Поименния списък за капиталови разходи  
Решение №140 - Общински съвет Ивайловград променя Поименния списък за капиталови разходи  
Решение №141- Общински съвет Ивайловград приема  актуализацията по  бюджета на  Община 
Ивайловград за 2014 
Решение №142 -Общински съвет Ивайловград  актуализира План за действие за интегриране на 
ромите и гражданите,  живеещи в сходна на ромите ситуация в община Ивайловград за периода 

2015-2017 г.          
 



2. ОБРАЗОВАНИЕ,  КУЛТУРА И СПОРТ 
Решение №91 – Общински съвет Ивайловград дава съгласие за съществуване на  
общообразователна паралелка в IХ клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград  
Решение №114 - Общински съвет Ивайловград приема Културния календар на община Ивайловград за 
2015 година с традиционни културни инициативи 
Решение №129- Дава съгласие за отпускане на средства, за осигуряване на безплатен обяд на 
ученици–сираци от СОУ «Христо Ботев» гр. Ивайловград  и ОУ «Св. св. Кирил и Методий», с. 

Железино през учебната 2014/2015 година 
Решение №134 – Общински съвет Ивайловград приема Програма за развитие на читалищната 

дейност на Народно читалище „Пробуда 1914” Ивайловград и неговите клонове за 2015 година.  
Решение №135 - Общински съвет Ивайловград приема Годишен план за младежта на община 

Ивайловград за 2015 г. 
Решение №136- Общински съвет Ивайловград приема Спортен календар на община 

Ивайловград за 2015 година. 
 
 

3. РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП 
Решение №75 – Разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПРЗ 

 
 

 
4. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

  Решение №76- Одобрява оценката на общински имот -  сграда „Сеновал за слама”    
  Решение №77 – Одобрява оценката на общински имот -  поземлен имот №007005 
  Решение №78 - Разрешава продажбата  на общински имот - апартамент №4 на  ет. 2, вх. А  в с. 
Попско 
  Решение №92 – Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот  
Решение №100 - Дава принципно съгласие за промяна начина на трайно ползване от „пасище, 

мера” в „храсти” на поземлен имот №000745 
Решение №102- Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - УПИ І  от кв. 21  по 
ПУП–ПР /план за регулация/ на с. Ламбух. 
Решение №103- Дава съгласие за отдаването под наем на 2 бр. Помещения 
Решение №111 - Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление на общинско 

предприятие „Спектър” - имоти и вещи. 
Решение №112 -Общински съвет Ивайловград, променя Решение №169 от 09.12.2013 г. 
Решение №116 - Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление 
Решение №117 - Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление 
Решение №118 - Разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот - Поземлен имот ПИ 

№14 в с. Черни рид. 
Решение №119 -Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право на 
ползване на Акционерно дружество с наименование „Пътстройинженеринг” АД  
Решение №120 - Дава съгласие за отдаването под наем на общински имот в с. Глумово 
Решение №121 - Дава съгласие за отдаването под наем на Едноетажна масивна сграда с друго 

предназначение №01 – „Бетонов център със сграда” със застроена площ 60 кв.м., находяща се в 
Стопански двор на с. Железино 
Решение №122 - Одобрява оценката на годишното обезщетение на правото на ползване върху 

поземлен имот №000121 в землището на с. Кобилино. 
Решение №137 - Одобрява оценката на общински имот УПИ I от кв. 21 по ПУП-ПР на с. Ламбух 
Решение №138 - Одобрява оценката на общински апартамент №4 в с. Попско 



Решение №146 - Общински съвет Ивайловград утвърждава промени в разпределението на 

общински жилища в групите по предназначение. 
Решение №147 - Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на общинско 

предприятие „Спектър” Багер товарач, марка „HIDROMEK  
 
 
 
 

5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ  
 
Решения: №79, №80, №81, №82, №83,84 №85, №86, №87, №88, №89, №90, №104, №105, №106, 
№107, №123, №124, №125, №126, №127, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, 
№156, №157, №159.  
 
 
                                  

Настоящият отчет е приет с Решение №2 от 15.01.2015 г. на Общински съвет 

Ивайловград. 
 
 

                      
 


