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О Т Ч Е Т 

 
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИВАЙЛОВГРАД  

И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС, ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2014 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 2014 година.  

Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Ивайловград, отчетът се разглежда на открито заседание на ОбС. 
            Отчетът става достояние до населението на община Ивайловград чрез информационното 

табло на Общината и сайта на Община Ивайловград. 
 Ще разгледам последователно работата на отделните помощни органи към Общинския 

съвет. На първо място, това е Председателския съвет. 
Председателският съвет към Общински съвет Ивайловград проведе общо пет заседания за 

второто шестмесечие на годината и взе двадесет  решения. Чрез тях Председателският съвет 

съдействаше за правилното и своевременно функциониране на Общинския съвет. 
Председателският съвет няма провалено заседание и винаги присъстват болшинството от 

членовете му. 
Как работиха постоянните комисии към Общинския съвет през това полугодие? Всички 

знаем, че от предварителната работа на общинските съветници в заседанията на комисиите , в 

голяма степен зависи и крайния резултат при вземане на решенията на самите заседания на 
Общинския съвет. 

На съвместно заседание петте постоянни комисии - Комисията по местно самоуправление, 
законност, бюджет, обществен ред и административно обслужване, Комисията по трудова заетост, 
образование, здравеопазване, социална защита, духовни ценности, физическа култура, спорт, 

отдих, туризма и младежта, Комисията по инженерна инфраструктура, териториално и селищно 
устройство, строителство и благоустрояване, 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  взеха 
общо десет решения. 

Комисията по местно самоуправление, законност, бюджет, обществен ред и 
административно обслужване проведе три самостоятелни заседания, и взе осем решения. 

Две самостоятелни заседания проведе Комисията по трудова заетост, образование, 
здравеопазване, социална защита, духовни ценности, физическа култура, спорт, отдих, туризма и 
младежта, и взе пет решения.  

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

С едно самостоятелно заседание е Комисията по промишленост, земеделие, гори, търговия, 
природна среда и ресурси, и взе едно решение. 

Комисията по общинска собственост, стопанска дейност, транспорт, съобщения, 

безопасност на движението и жилищно осигуряване на населението  проведе едно самостоятелно 
заседание, и взе единадесет решения. 

Макар и да има леко завишаване броя на проведените заседания от постоянните комисии в 
сравнение с първото полугодие на 2014 г., е необходимо тяхното активизиране, което ще е 
предпоставка за още по-добрата работа на Общинския съвет, като цяло. Добре е председателите на 

комисии да потърсят причините за отсъствията на общинските съветници от заседан ия на 
съответните комисии. 
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А сега конкретно за основната дейност на Общинския съвет през второто полугодие на 

2014 г. 
Общинският съвет проведе общо седем заседания – пет  редовни и две извънредни. 
Информацията за предстоящите заседания и въпросите, които ще се разглеждат 

своевремено се свеждаше до хората от нашата община, чрез Сайта и Информационното табло на 
общината. Съгласно Закона за местното самоуправление и местна администрация, заседанията на 

Общинския съвет са открити и на тях могат да присъстват всички желаещи граждани. 
През отчетния период няма отложени заседания. Похвално е, че общинските съветници 

присъстват редовно на заседанията. 
За второто шестмесечие на 2014 г. в деловодството на Общинския съвет бяха внесени 

деветдесет и три докладни записки, който бяха разгледани на заседания. 
От Кмета на общината Диана Овчарова бяха внесени седемдесет и девет докладни; от Зам.-

кметът на общината Виолета Недялкова девет; от Председателят на Общинския съвет Дарина 
Зафирова четири и от Председателя на Комисията по местно самоуправление, законност, бюджет, 
обществен ред и административно обслужване Милена Даулова една докладна записка. 

 За отчетния период Общински съвет Ивайловград прие деветдесет решения - 
административни, финансови, приемане на програми, планове, проекти, разпореждане с общинска 
собственост, предоставяне на земеделски земи по чл. 19 и др. 

 В тематичен порядък приетите решения се разпределят така: 
 три са решенията относно приемане на отчети и оценки: Отчет за дейността на 

Председателя на ОбС за работата на ОбС през първото полугодие на 2014 година; Отчет на Кмета 

на общината за изпълнение решенията на ОбС за първото полугодие на 2014 година; Приемане на 
последващата оценка на плана за развитие на Община Ивайловград  за периода 2007-2013 г.; 
 

 пет решения свързани с приемане и актуализиране на планове, и програми: Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград за периода 2014-2020 г.; 
Общински план за развитие на Община Ивайловград 2014 – 2020 г.; Актуализиране на План за 
действие за интегриране на ромите и гражданите,  живеещи в сходна на ромите ситуация в община 

Ивайловград за периода 2015-2017 г.; Годишен план за младежта на община Ивайловград за 2015 
г.; Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Пробуда 1914” 

Ивайловград и неговите клонове за 2015 г.; 
 
 едно решение за  приемане на Наредба по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ за принудителното 

изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на 
Община Ивайловград; 

 
 шест решения отнасящи се до бюджет и финанси: две Актуализации на бюджета зе 2014 

г., четири Промени в капиталовия списък за 2014 г.; 
 
 двадесет и две са решенията касаещи общинската собственост: разпродажба на общински 

имоти, приемане на оценки, безвъзмездно управление на общински имоти, отдаване под наем и др; 
 
 тридесет и три са приетите решения за предоставяне на земеделски земи по чл.19; 

 
 едно решение за изготвянето на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване за изграждане на кариера за добив на гнайс в землище Железино; 
 

 едно решение свързано с Ликвидацията  на „Медицински център I-Ивайловград" ЕООД; 
 

 едно решение за Даване на съгласие за съществуване на  общообразователна паралелка в IХ 

клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград под минималния брой на учениците; 
 
 две решения за Приемане на Културния календар на община Ивайловград за 2015 година с 

традиционни културни инициативи и Спортен календар на община Ивайловград за 2015 г.;                                                        
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 две социални решения - 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 и Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария  
Добрева от с. Мандрица; 

 
 пет организационни решения; 

 
 едно административно решение - Промяна на границите на кметство Свирачи, състояща 

се в присъединяване на с. Орешино към границите на кметство Свирачи; 
 
 едно решение свързано с подписване на Запис  на заповед в полза на ДФ „Земеделие”–   

Разплащателна агенция за проект „Реконструкция и рехабилитация  на общински пътища на 

територията на община Ивайловград”; 
 
 две решения относно въпроси свързани с ВиК Хасково; 

 
 три решения отнасящи се за Общинско предприятие „Спектър”; 

 
 едно прегласувано решение - Решение №118 от 22.10.2014 г., отн.: Разрешение за  

продажбата чрез публичен търг на общински имот в землището на с. Черни рид, върнато от 
Областния управител. 

 
В докладната записка, относно: Информация за текущото  изпълнение на  бюджета  на 

Общината за първото шестмесечие на 2014 г. нямаше предложен проект за вземане на решение. Тя 

имаше за цел да запознае общинските съветници с изпълнението на бюджета.  
По докладната записка отн.: Обявяване за частна общинска собственост УПИ  III от кв. 31 

по ПУП на с. Свирачи, ведно с двуетажна масивна сграда – Детска градина с 2 гласа ”ЗА”, 4 
”ПРОТИВ” и 7 “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ” Общинският съвет не прие решение. 

Докладната записка, отн.: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на  кметство 

Железино, също остана без взето решение с 6 гласа ”ЗА”, 2 ”ПРОТИВ” и 4 “ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”. 
 
Нормативните  актове приети от Общинския съвет се публикуват в сайта на Община 

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

Общинския съвет планове, наредби и правилници се изпращат в законоустановения срок на 
Областния управител. Както по-горе отбелязах през отчетния период има едно върнато от 

Областния управител решение, което бе прегласувано на заседание на Общинския съвет.  
 Своемвременно се изпращат в Районна прокуратура Ивайловград протоколите от 

заседания и други нормативни актове приети от Общинския съвет. 
 
 

Уважаеми колеги общински съветници, 
 
Пожелавам през 2015 година – последната от нашия мандат, да активизираме своята  

работа, за да сме удовлетворени от резултатите при приключването му. 
 

                                  
Настоящият отчет е приет с Решение №1 от 15.01.2015 г. на Общински съвет 

Ивайловград. 
 
 

                      
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
                                                                                                         /ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/ 


