ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№9
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС

Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Приема “Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
в община Ивайловград през 2015 година”.
II. Възлага на Кмета на община Ивайловград да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на Програмата.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

10.02.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№10
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година,
Постановление на Министерски съвет № 8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния
бюджет Република България за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ивайловград
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
1. Приема бюджета на Община Ивайловград за 2015 г. в размер на 5 595 011 лв.
разпределени, както следва:
1.1.

Приходи
в т.ч.:

1.1. 1. Приходи за делегирани от държавата дейности

5 595 011 лв.
2 373 308 лв.

в т.ч.
Обща субсидия за делегирани от държавата
дейности в размер на

1.1.1.1.

2 255 978 лв.

Собствени приходи на звената на делегиран бюджет, в размер на 13 500 лв.
Финансиране /-7110/лв.
Преходен остатък от 2014 година в размер на 110 940 лв., съгласно Приложение

1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
№ 3.

1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 3 221 703 в., в т.ч.:
1.1.2.1.
Данъчни приходи в размер на 223 100 лв.
1.1.2.2.
Неданъчни приходи в размер на 1 041 904 лв., в т.ч.:
 Неданъчни приходи от собственост в размер на 428 000 лв.;
 Неданъчни приходи от общински такси в размер на 424 904 лв.;
 Неданъчни приходи от продажба на общинско имущество в размер на 120
000 лв.;
 Неданъчни приходи от концесии в размер на 107 000 лв.;
 Други неданъчни приходи /глоби, санкции, дарения/ в размер на 22 000 лв.;
 ДДС и други данъци върху продажбите в размер на /-60 000/ лв.
1.1.2.3.
Трансфери за местни дейности в размер на 900 000 лв., в т.ч.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 771 700 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 128 300 л в.
1.1.2.4.
Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 831
300 лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 506 800 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 324 500 лв.
1.1.2.5.
Предоставени трансфери в размер на /-68 796/ лв.
1.1.2.6.
Трансфери между бюджети – предоставени /-/, в размер на /-19 404/ лв.
1.1.2.7.
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз, в размер на 54 851 лв.
1.1.2.8.
Преходен остатък от 2014 година в размер на 258 748 лв., съгласно
Приложение № 3.

По разходите в размер на 5 595 011 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 1.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 373 308 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 3 221 703 лв., в т.ч.:
 резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 25 707 лв.;
 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 71
856 лв.
1.2.

2. Приема програма за капиталови разходи за 2015 година (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 5 312 626 лв., съгласно
Приложение № 4, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 831 300 лв., съгласно
Приложение № 4.
2.2. Приема разчет на разходите, финансирани със собствени приходи, в размер на 386 041
лв., съгласно Приложение № 4.
2.3.
Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със
средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и
свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 5.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност, съгласно
Приложение № 6.
3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2015 г., съгласно Приложение
№7.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1.
Членски внос – 3 360 лв., за членуване в НСОРБ, НАПОС, НАСО и Фонд
„Общинска солидарност” към НСОРБ;
4.2.
Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в размер на 24 500 лв., от
които:
 За финансиране на процедури „Ин витро” – 10 000 лв.;
 Помощи за безплатен обяд на социално слаби ученици и други помощи – 10 000
лв.;
 За подпомагане дейността на пенсионерски клубове – 4000;
 Еднократни помощи по решение на Общински съвет – 500 лв.;
4.3.
Субсидии, в размер на 62 000 лв. за:
4.3.1.
Читалища – 50 000 лв.,
4.3.2.
Футболен клуб „Раковски” – 7 500 лв.;
4.3.3.
Шахматен клуб – 4 500 лв.
4.4. Средства за реализация на общински програми и планове през 2015 г., по видове
програми, както следва:
4.4.1.
Празничен календар на община Ивайловград – 36 800 лв.;
4.4.2.
Спортен календар на община Ивайловград – 6 000 лв.
4.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 1 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер 1 000 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни
разноски:
6.1. За пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 8.
7. Утвърждава разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинско
предприятие „Спектър”, съгласно Приложение № 9.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 5 .
9. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на
Европейския съюз през 2015 г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение
№ 5.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015
г. и прогнозни показатели за периода 2016 г. и 2017 г. по приходите, даренията,
бюджетните взаимоотношения и финансирането, и по разходите, съгласно Приложение №
10.
11. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община
Ивайловград, съгласно Приложение № 11.
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в размер на 3 100 000 лв.
12.2. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2015 г., се определят в
размерите, съгласно Приложение № 12.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2015 година, до 5 % от средногодишния размер на разходите за последните
4 години.
14. Определя максимален размер на ангажиментите на разходи, които могат да бъдат
поети през 2015 година, до 30% от средногодишния размер на разходите за последните 4
години.
15. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 144324.34 лв., съгласно Приложение №
2.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2015 година в размер на 749 633,58 лв.
17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет,
при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи.

18. Възлага на кмета:
18.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
18.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
18.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване
на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
18.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
18.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ
орган и на МФ.
19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
19.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2015 година.
19.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
19.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им
по решение на Общинския съвет.
20. Упълномощава кмета:
20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране
и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да
извършват разходи, да поемат нови задължения за разходи и/ или ангажименти за разходи
до размера и в съответствие с планираните средства в годишния бюджет на общината.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 13.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 12
“ПРОТИВ” – 0
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
10.02.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№11
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Наредба за именуване и преименуване на
общински обекти и за паметниците и за другите възпоменателни знаци на територията на
община Ивайловград.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” – 7
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3

10.02.2015 г.
гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№12
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
водите
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Дава мандат на представителя на община Ивайловград Диана Димитрова Овчарова –
кмет на община Ивайловград за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна
администрация Хасково, което ще се проведе на 10.03.2015 г., и съгласува следната позиция
по т.2, 3 и 4 от дневния ред:
1. Приема бюджета на „Асоциация по ВиК Хасково” за 2015 г.;
2. Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията със съществуващия ВиК оператор
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково;
3. Предоставя съгласие на Общото събрание на „Асоциация по ВиК Хасково” за
изпращане на уведомление на ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково
за поемане на стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградените ВиК
системи и съоръжения, включително предоставяне чрез същите на ВиК услуги на
потребителите срещу заплащане, със срок на действие до сключване на договора по реда на
чл. 198 п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, а именно:
- „Пречиствателна и обезманганителна станция за питейни води гр. Харманли”,
подобекти: Блок „ОКИСЛЕНИЕ” с битово-обслужваща сграда, Блок „НАПОРНО
ФИЛТРИРАНЕ” и Блок „УТАЛИЗАЦИЯ”, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване
№ СТ-05-1867/15.12.2014 г. на ДНСК София. Обектът е включен в приетия Регионален
генерален план.
- Водоснабдяване на селата Навъсен, Калугерово и Пясъчево”, І-ви участък –
Тласкателен водопровод от резервоар на км 7+042 в землището на с. Навъсен до шахта отток
№5 на км 3+952 в землището на с. Троян, ІІ-ри участък – Тласкателен водопровод от
резервоар на км 3+952 в землището на с. Троян до помпена и хлоратна станция км 0+000 в
землището на гр. Симеоновград, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-051867/15.12.2014 г. на ДНСК София. Обектът е включен в приетия Регионален генерален план.
II. При невъзможност кмета на община Ивайловград да вземе участие в заседанието на
Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 10.03.2015 г., представител на община
Ивайловград да бъде упълномощения със заповед за заместване заместник кмет на община
Ивайловград.
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Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т.10 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС Ивайловград, във връзка с чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
Одобрява изменението на ПУП /подробен устройствен план/ ПРЗ /план за регулация и
застрояване/ на с. Мандрица, ЕКАТТЕ 47069, общ. Ивайловград,като от улица между осови
точки 16 и 26 се запазва участъка между осови точки 16 и новопроектираната 112 и се
образува нов участък от о.т 112 до о.т. 111, като отпада о. т. 26 и участъка от о.т.112 до о. т. 26;
От улица между осови точки 87, 26, 25, 27, 23 и 22 се запазва участъка между о. т. 87 и
новообразувана о. т. 113 и се образува нов участък от о. т. 113 до о. т.114. Отпадат осови точки
26, 25, 27, 23, и 22 и участъка от о. т. 113 до о. т. 22;
Новопроектират се следните улици:
-

между новообразуваните осови точки: 107, 108, 109, 110, 112 и 113;
между новообразуваните осови точки: 110, 111 и 114;
между новообразуваните осови точки: 114, 115, 116, 117, 118 и 119;
между новообразуваните осови точки: 116, 120, 122 и 121;
между новообразуваните осови точки: 122, 123, 124 и 125;
между новообразуваните осови точки: 121, 126, 127 и 128;
Новопроектират се следните квартали:

- кв. 32, образуван от нови улици между о. т. 107 и о. т. 110, между о.т.110 и о.т. 116,
между о. т. 116 и о. т. 118 и съществуваща улица между о. т. 107, о. т .20 до о. т.118;
- кв. 33, образуван от нови улици между о. т. 118 и о. т. 115, между о.т. 115 и о.т. 120 и
съществуваща улица между о. т. 118, о. т. 31, о. т. 30, и о. т. 120;
Променят се границите на урегулираните поземлени имоти и квартали както следва:
- в кв. 4: от УПИ IV-51, с площ 991 м² се образува нов УПИ XII-71, с площ 781 м²;
образува се нов УПИ XIII-70, с площ 571 м²;
- в кв. 5: от УПИ V-121, с площ 435 м² се образува нов УПИ XIV-121, с площ 407м²; от
УПИ IX-122,124, с площ 635 м² се образува нов УПИ XV-122,124, с площ
517 м²
- в кв. 6: от УПИ XV-69, се преномерира на УПИ I-69, от УПИ XIV-67,68 с площ 624 м²
се образува нов УПИ II-67,68 площ 442 м², от УПИ V-60,61, с площ 974 м² се образува нов
УПИ III-60,61, с площ 861 м²;
- в кв. 9: се образува нов УПИ I-130, с площ 721 ²м; нов УПИ XII-129, с площ 652 м ²;
- в кв. 12, се образува нов УПИ I-162, с площ 471 м²; нов УПИ II-159, с площ 561 м ²; нов
УПИ X-160, с площ 356 м ²;
- в новообразуван кв. 32: от УПИ V-165, с площ 910 м², УПИ УПИ XII-общински с площ
666 м² и УПИ XIII-66,70 с площ 715 м² от кв. 6, се проектира нов УПИ УПИ I-65,66, с площ
1438 м², в кв. 32; от VII-64,65 с площ 742 м², УПИ VIII-64, с площ 582 м² и УПИ IX-64 с площ
460 м² от кв. 6 се проектират УПИ II-64 с площ 827 м² и УПИ III- 64 площ 748 м²;

- в новообразуван кв. 33: от УПИ VI-126 с площ 392 м² от кв. 5 се проектира нов от УПИ
I-126 с площ 395 м²; от УПИ VII-125 с площ 592 м², от кв. 5 се проектира нов УПИ II-125 с
площ 852 м²; от УПИ X-127, с площ 687 м² и УПИ IV-128 с площ 548 м² от кв. 6 се проектира
нов УПИ III-127 с площ 830 м² в кв. 33; новопроектира се УПИ IV-128 с площ 548 м² в кв. 33;
- номерира се нов квартал 34.
Плана за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти предвижда
свободно, нискоетажно застрояване с показатели за устройствена зона Жм – с височина до 10
м, плтност на застрояване до 60%, площ на озеленяване – 40% и Кинт 1,2. по ПУП на с.
Мандрица, ЕКАТТЕ 47069, общ. Ивайловград.
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№14
Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т.10 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС Ивайловград, чл. 124 а, ал. 1 във връзка с чл.
109, ал. 2 от ЗУТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
I. Разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ върху ПИ 000226 с площ от 9273 кв.м. в
землището на с. Кобилино с ЕКАТТЕ 37410, актуван с АЧОС 1455/11.12.2012 г. и
прилежащата инфраструктура.
II. Упълномощава концесионера ”Пътстройинженеринг” АД да предприеме действия
по изготвянето на ПУП върху ПИ 000226 в землището на с. Кобилино и прилежащата
инфраструктура.
.
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Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал.2, т. 7 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС и чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните
богатства
Р Е Ш И:
Общински съвет:
І. Дава съгласие община Ивайловград да учреди ограничено вещно право на ползване
на „Гнайс Комерс” ЕООД с ЕИК 126743318, със седалище и адрес на управление: обл.
Хасково, общ. Ивайловград, с. Кобилино, ул. „Трета” №15, за срок до изтичане на срока на
концесионния договор, който е за 35 години, т.е. до 04.01.2047 г. върху следните общински
имоти: Поземлен имот №598003 в землището на с. Железино, община Ивайловград, с начин на
трайно ползване – Гора в земеделски земи, местност „Петрова ливада” с площ от 23178.00
кв.м., актуван с АОС № 1590/26.09.2013 г. и Поземлен имот №598006 в землището на с.
Железино, община Ивайловград, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска
територия, местност „Петрова ливада”с площ от 79944.00 кв.м., актуван с АОС №
1591/26.09.2013 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на
оценка и внасянето и в ОбС Ивайловград за одобрение.
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Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград:
І. Отменя т. II от Решение №149/09.12.2013 г. на Общински съвет Ивайловград, която
гласи „Определя срока на договора за отдаване под наем на ливади и пасища, мери в размер на
5 (пет) стопански години”.
II. Определя срока на договора за отдаване под наем на ливади и пасища, мери в размер
до 10 (десет) стопански години.
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Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 10.02.2015 година,
Протокол №2.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2
от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград приема Отчета за дейността на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за 2014 година.
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