ОТЧЕТ
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД
И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС, ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 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 2016 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. 13, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Ивайловград.
Председателският съвет, като помощен орган на ОбС проведе пет заседания и взе двадесет
решения, свързани с подготовката и провеждането на заседанията на ОбС. Заседанията на
Председателският съвет се провеждат редовно. Информирам, че през отчетния период общинският
съветник Стефан Танев, като председател на групата съветници от Коалиция „БСП, АБВ и ПК
„Тракия” – Ивайловград” не присъства нито веднъж на заседание на Председателския съвет. С
настъпилата промяна в ръководството на групата, се надявам участието в заседанията на
ръководния орган на ОбС, да се промени в положителна насока.
Постоянните комисии играят важна роля в работата на ОбС – на заседанията на комисиите
се разглеждат детайлно внесените материали, изясняват се проблемите, правят се предложения за
корекции в проекта за решения, когато е необходимо.
Четири съвместни заседание проведоха Комисията по бюджет, законност, предотвратяване
и установяване конфликт на интереси и Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна
политика, като всяка комисия прие по тридесет и четири решения.
Комисията по социална политика и образование проведе три заседание и прие шест
решения.
Комисията по култура, туризъм и спорт няма проведено заседание през отчтния период.
Три са заседанията на Комисията по европейски проекти и програми, с шест приети
решения.
Общинските съветници от Коалиция „БСП, АБВ и ПК „Тракия” – Ивайловград”, нямат
участия в нито едно от заседанията на постоянните комисии, от започване на мандат 2015-2019 г.
Как функционираше Общинският съвет през отчетния период?
В периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. Общинският съвет проведе пет редовни заседания.
Няма отложено заседание поради липса на кворум. Общинските съветници редовно
присъстват на заседанията, за разлика от заседанията на постоянните комисии.
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 гражданите могат да присъстват на тях.
През първото полугодие на 2016 г. на заседания на Общинския съвет бяха разгледани сто и
четири докладни записки и Информация от Районно управление „Полиция” - Ивайловград за
състоянието на престъпността и обществения ред в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Докладните записки са внесени от кмета на общината Диана Овчарова /деветдесет и осем/,
председателя на Общинския съвет Дарина Зафирова /две/, зам.-кмета на общината Красен Кръстев
/три/ и от председателя на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните Виолета Недялкова /една/.
През отчетния период по всичките 104 докладни записки са взети решения.
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Приетите от Общински съвет Ивайловград решения за първото полугодие на 2016 г. са сто
и четири - организационни, финансови, отчетни, административни и др.
Тематично приетите решения се разпределят в следния порядък:
- шест са решенията свързани с отчети и доклади: Отчет на Председателя на ОбС за
дейността на ОбС и постоянните комисии за второто полугодие на 2015 година, Отчет на Кмета на
общината за изпълнение решенията на ОбС за второто полугодие на 2015 година, Годишен отчет
за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните за 2015 г., Отчет на Общински план за интегриране на ромите и гражданите,
живеещи в сходна на ромите ситуация в община Ивайловград за 2015 г., Приемане на Годишен
доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община
Ивайловград за 2015 година 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 2015 г.;
- четири са решенията за приемане наредба и приемане и промяна на правилници:
Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Ивайловград и Правилник
за организацията, дейността и устройството на Общинско предприятие „Общинско горско
предприятие Ивайловград“, Промяна в структурата и правилника на ОП „Спектър” гр.
Ивайловград /м. януари/ и Промяна в структурата и правилника на ОП „Спектър” гр. Ивайловград
/м. юни/;
- шест решения за приемане или актуализиране на стратегии, програми и планове:
Стратегия за управление на Общинската собственост в Община Ивайловград за периода 2015-2019
година, Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община
Ивайловград през 2016 година, Актуализиране на Общински план за интегриране на ромите и
гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Ивайловград за периода 2016-2019
г., План за противодействие на тероризма, Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Ивайловград за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. /приема се предходната година/ и
Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.;
- десет са решенията свързани с проекти: Синергия между хората, културното и природното
наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада по Програма за трансгранично
сътрудничество Гърция – България 2014-2020, Подобряване на условията за достъп до природни,
културни и туристически обекти, в землището на село Ламбух, община Ивайловград и местността
„Султанкьой”, Ипсала” по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество
България - Турция 2014-2020, Системи за ранно оповестяване в земеделието” по Програмата
Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020,
Превенция и ограничаване на риска за околната среда и визия за иновативни мерки по Програмата
Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Разработване на
идентичност на добива, почвите и местностите по Програма за трансгранично сътрудничество
между Гърция - България 2014-2020, Кандидатстване по Оперативна програма Наука и
образование за интелигентен растеж, Медицински услуги в трансграничния регион за подобряване
първичната здравна грижа, Създаване на транснационален продукт за алтернативен туризъм,
Трансгранични зелени инициативи и Кандидатстване на Община Ивайловград с проектни
предложения по ОП „Региони в растеж”;
- две решения отнасящи се до бюджет и финанси: Приемане Бюджета за 2016 година на
община Ивайловград и Промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2016 година;
- едно решение за предоставяне на временна финансова помощ под формата на безлихвен
заем на СНЦ”Местна инициативна група-МИГ Любимец” за изпълнение на проект за
подготвителни дейности по подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19
,,Водено от общностите местно развитие”;

2

- тридесет и шест 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, даване на съгласие за учредяване
на ограничено вещно право на ползване и др.;
- двадесет и шест решения за предоставяне на земеделски земи по чл. 19 от Закона за
стопанисване и ползване на земеделски земи, за признаване право на собственост;
- пет са решенията за изготвяне проект на ПУП /Подробен устройствен план/ в землищата
на селата с. Одринци, Свирачи; Славеево; Меден бук и Черни рид;
- две социални решения за отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас
Николов Палов от гр. Ивайловград и Мария Димитрова Добрева от с. Мандрица и подпомагане на
абитуриенти от СОУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград;
- две решения за позиция и даване на мандат за провеждане на Общо събрание на
„Асоциация по ВиК Хасково”;
- две организационни решения - Определяне представител на Община Ивайловград в
Общото събрание на МИГ и Определяне на годишната вноска на община Ивайловград във Фонд
„Общинска солидарност”;

- две решения за утвърждаване командировки на Председателя на ОбС и Кмета на
общината.
Административен съд-Хасково уважи протеста на Районен прокурор на Районна
прокуратура-Ивайловград и с Решение №350 от 11.01.2016 г., отмени чл. 66 от Наредба №1 за
обществения ред в Община Ивайловград, в частта на текста ”…или от упълномощено от него
длъжностно лице”, приета с Решение №102 от 17.09.2013 г. на ОбС.
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 на Районна прокуратура Ивайловград, протоколите от заседания и
наредбите на Общинския съвет се изпращат своевременно.
За първото полугодие на 2016 година, чрез приетите нормативни актове /решения,
стратегия, наредби, програми, планове/ работихме за развитието на община Ивайловград,
съвместно с Кмета на общината и Общинска администрация.
През второто полугодие на тази година, пожелавам още по-ползотворна дейност на
Общинския съвет, за да са още по-видими резултатите от работата му!

Настоящият Отчет е приет с Решение №122 от 24.08.2016 г. на ОбС Ивайловград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/
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