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Отчетът е приет с Решение №1/26.01.2016 г. на ОбС.

О Т Ч Е Т
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД И

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС, ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2015 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 2015 година.

Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 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.

С провеждането на местни избори на 25.10.2015 г.,беше избран настоящия Общински
съвет, състоящ се от 13 общински съветници, разпределени по партии: седем от ПП ГЕРБ;
четирима от Коалиция “БСП, АБВ, ПК „Тракия” – Ивайловград” и двама от ПП ДПС.

Новоизбраният Общински съвет е конституиран на 04.11.2015 година, с полагането
на клетва и подписването на клетвен лист на първото заседание, свикано от Областния
управител Станислав Дечев. На същото заседание бе избран председателят на Общински
съвет Ивайловград от редовете на общинските съветници от ПП ГЕРБ.

На следващото заседание пристъпихме към деловата работа по организацията на
Общинския съвет. Приет бе нов Правилник за организацията и дейността на ОбС Ивайловград.
Избрани бяха заместник-председатели на Общинския съвет – Снежка Делииванова от ПП
ГЕРБ и Асен Хаджиев от ПП ДПС.

Сформирани бяха пет постоянни комисии към ОбС Ивайловград:
Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на

интереси с председател Дарина Михайлова Кисьова-Зафирова.
Комисия по социална политика и образование с председател Снежка Николова

Делииванова.
Комисия по култура, туризъм и спорт с председател Николина Димитрова Райкова–

Николова.
Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика с председател Златил

Димитров Хаджиев.
Комисия по европейски проекти и програми с председател Красимир Илиев

Димитров.
Създадени са две групи на общинските съветници в Общинския съвет – на ПП ГЕРБ, с

председател Златил Хаджиев и на Коалиция “БСП, АБВ, ПК „Тракия” – Ивайловград”, с
председател Стефан Танев.

Ще разгледам последователно работата на отделните помощни органи към Общинския
съвет. На първо място - Председателския съвет.

Председателският съвет към Общински съвет Ивайловград проведе общо три заседания
/т.ч. едно от новия мандат/ за второто шестмесечие на годината, като взе дванадесет решения.
Чрез тях Председателският съвет съдействаше за правилното и своевременно функциониране
на Общинския съвет.

Всички знаем, че от предварителната работа на общинските съветници в заседанията на
комисиите, в голяма степен зависи и крайния резултат при вземане на решения на самите
заседания на Общинския съвет.

Да разгледаме работата на постоянните комисии към Общинския съвет през това
полугодие!

На 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
бяха взети по три решения.
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От новия мандат бе проведено съвместно заседание на Комисията по бюджет,
законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси проведе три самостоятелни
заседания и Комисията по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика и се взеха по 13
решения.

Комисията по култура, туризъм и спорт проведе едно заседние, на което бяха взети три
решения.

Напомням на общинските съветници, че неучастието им в работата на комисиите,
затруднява работата на заседанията на Общинския съвет.

А сега конкретно за дейността на Общинския съвет, през второто полугодие на
2015 г.

Общинският съвет проведе общо седем заседания – пет редовни и две извънредни,
като три от заседанията са от новия мандат.

През отчетния период няма отложени заседания. Похвално е, че общинските съветници
присъстват редовно на заседанията.

За второто шестмесечие на 2015 г. в деловодството на Общинския съвет бяха внесени
шестдесет и една докладни записки, който бяха разгледани на заседания.

От Кмета на общината Диана Овчарова бяха внесени петдесет и пет докладни, а от
Председателят на Общинския съвет Дарина Зафирова - шест докладни записки.

За отчетния период Общински съвет Ивайловград прие шестдесет и шест 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:
 две са решенията относно приемане на отчети: Отчет за дейността на Председателя на

ОбС за работата на ОбС, за първото полугодие на 2015 година; Отчет на Кмета на общината за
изпълнение решенията на ОбС, за първото полугодие на 2015 година;

 три решения, свързани с приемане на планове и програми: Програма за управление
за мандат 2015-2019 година, Годишен план за младежта на община Ивайловград за 2016 г. и
Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Пробуда 1914”
Ивайловград и неговите клонове за 2016 г.;

 едно решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС;

 две решения, отнасящи се до бюджет и финанси: Промяна в капиталовия списък за
2015 г. и Определяне възнагражденията на кмет на община и кметове на кметства;

 три решения за кандидатстване по проекти: Кандидатстване на общ. Ивайловград по
ОП „Развитие на човешките ресурси” – „Активни”, Даване на съгласие за сформиране на
Местна инициативна група и Кандидатстване по схема „Подкрепа на предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж”;

 деветнадесет са решенията касаещи общинската собственост: разпродажба на
общински имоти, приемане на оценки, безвъзмездно управление на общински имоти, отдаване
под наем и др;

 седем са приетите решения за предоставяне на земеделски земи по чл.19;

 три са решенията, касаещи Подробни устройствени планове;

 две са решенията свързани с образованието;

 четири административни решения – Избиране на временно изпълняващи кмет на
община и на кметства, Определяне на селата с кметски наместници, Приемане на нова
структура на Община Ивайловград и Създаване на Общинско горско предприятие;
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 две решения за Приемане на Културния календар на община Ивайловград за 2016
година с традиционни културни инициативи и Спортен календар на община Ивайловград за
2016 г.;

 три социални решения – Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални
услуги община Иайловград, 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 2015/2016 година и Отпускане на средства за финансово подпомагане
по Фонд «Ин итро»;

 единадесет организационни решения свързани с конструиране на новия Общински
съвет; прекратяване на членство на РАО”Тракия” и РСО „Марица”; определяне на
представители на ОбС в Областния съвет за развитие и НСОРБ;

 две решения относно въпроси свързани с ВиК Хасково;

 едно решение за Поемане на общински дълг;

 едно прегласувано решение - Решение №78 от 30.06.2015 година, отнасящо се за
Ограничено вещно право и върнато от Областния управител.

В докладната записка, относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на
Общината за първото шестмесечие на 2015 г. нямаше предложен проект за вземане на
решение. Тя имаше за цел да запознае общинските съветници с изпълнението на бюджета.

По докладната записка отн.: Приемане на оценки за УПИ IV-62 от кв. 11 по действащ
ПУП на с. Железино, касаеща Двуетажна масивна сграда - бивша „Участъкова болница” с.
Железино, с 6 гласа ”ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 5 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Общинският съвет не взе
решение.

Областният управител даде на Административен съд–Хасково - Решение №62
/разрешение за продажба чрез публичен търг на едноетажна масивна сграда „Училище” в
землище на с. Вис/; прегласуваното Решение №78 /даване на съгласие община Ивайловград да
учреди ограничено вещно право на ползване на „ДИНЕЛ” ЕООД за поземлени имоти в
землище на с. Нова ливада/ и Решение №92 /даване на съгласие за продажба на дворно място
от кв. 9, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда - бивше „Училище” по
действащ ПУП на с. Одринци. И по трите решения съдът се произнесе в наша полза.

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. Своемвременно се изпращат и в Районна прокуратура Ивайловград,
протоколите от заседания и други нормативни актове приети от Общинския съвет.

Уважаеми колеги общински съветници,
Такава е нашата дейност за отчетния период. Вярвам, че след като минахме периода на

конституиране и организиране на Общинския съвет, присъщо за всеки нов мандат, ще
заработим още по-енергично, за постигане на още по-добри резултати в бъдещата ни работа.
Постигането на консенсус и обединението на всички общински съветници около каузи, който
ще са в полза за просперитета на Ивайловградска община, трябва да бъде цел на всеки един от
нас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/


