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О Т Ч Е Т 
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИВАЙЛОВГРАД  

И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС, ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 ГОДИНА 
 

Уважаеми съграждани,  

Уважаеми  общински съветници, 
На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/, внасям за разглеждане на заседание Отчет за дейността на Общински съвет 

Ивайловград и постоянните комисии към ОбС, за второто полугодие на 2016 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. 

През м. септември настъпи промяна в състава на ОбС, поради подаване на оставка на 

общинския съветник Асен Хаджиев от ДПС, чието място бе заето от Цанко Дюлев. Това 

естественно наложи промяна в състава на постоянните комисии. На освободения от Асен Хаджиев 

пост - Зам.-председател на ОбС, бе избран Мехмед Хасан. 

 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. 

            Към ОбС Ивайловград има създадени пет постоянни комисии. Няма проведени 

самостоятелни заседания на комисиите през отчетния период. 

Проведени са четири съвместни заседания на Комисията по бюджет, законност, 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси и Комисията по общинска собственост, 

ТСУ и аграрна политика, като всяка от комисиите е взела общо по тридесет и три решения. 

Проведено е и едно съвместно заседание на Комисията по бюджет, законност, 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси и Комисията по социална политика и  

образование, като са взети общо по четири решения. 

 

А сега конкретно за дейността на Общинския съвет през второто полугодие на 2016 г. 

Общинският съвет проведе общо девет заседания – пет  редовни и четири извънредни. 

Въпросите, които ще се разглеждат своевремено се свеждат 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. Общинските съветници присъстват 

редовно на заседанията, за разлика от заседанията на постоянните комисии. 

С писмо на Кмета на общината бяха оттеглени преди заседание две докладни записки: 

Разрешение за продажба - чрез публичен търг на общински имот - УПИ VІ-74  от кв. 20  по ПУП 

на с. Железино и  Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот  №010009 в 

землището на гр. Ивайловград. 

През второто шестмесечие на 2016 г. бяха разгледани на заседания осемдесет и шест 

докладни записки, като докладната записка за Даване на съгласие за делба на поземлен имот 

№042001 – изоставена нива, в землището на с. Свирачи, бе изтеглена от Кмета на общината след 

разисквания на самото заседание и по нея не бе взето решение. 
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В докладната записка, относно: Информация за текущото  изпълнение на  бюджета  на 

Общината за първото шестмесечие на 2016 г. нямаше предложен проект за вземане на решение. Тя 

имаше за цел да запознае общинските съветници с изпълнението на бюджета. 

 

От Кмета на общината Диана Овчарова бяха внесени в за разглеждане в Общинския съвет 

осемдесет докладни записки; от Председателя на Общинския съвет Дарина Зафирова четири, от 

Зам.-кмета на общината Красен Кръстев една и от общинските съветници от ДПС – една. 

  

За второто полугодие на 2016 година, Общински съвет Ивайловград прие осемдесет и 

четири решения – организационни; финансови; приемане на програми и стратегии; за 

кандидатстване по 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 2016 година; Отчет на Кмета на общината за 

изпълнение решенията на ОбС, за първото полугодие на 2016 година; 

 

 три решения,  свързани с приемане на планове, програми и Културен календар: 

Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Пробуда 1914” Ивайловград 

и неговите клонове за 2017 г.; Приемане на Стратегия за развитие на младежта в Община 

Ивайловград – Република България и Община Ипсала – Република Турция и Приемане на 

Културния календар на община Ивайловград за 2017 година с традиционни културни инициативи; 

 

 едно решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ивайловград; 

 

 пет решения, отнасящи се до бюджет и финанси: Приемане на уточнен годишен план и 

годишен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 година и промени в капиталовия списък за 

2016 г.; 

 три решения, относно Общинския дълг; 

 

 две решения свързани с гласуване на Записни заповеди; 

 

 четири решения свързани с проекти: Одобряване на подписано Споразумение за 

общинско сътрудничество с партньорите по проект „Подкрепа на предучилищното възпитание и 

подготовка на деца в неравностойно положение”; Кандидатстване на Община Ивайловград с 

проектно предложение “Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград; 

Одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проект 

„Образователна интеграция на учениците от етническите и/или търсещи или получели 

международна закрила”  и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” процедура 

за безвъзмездна финансова помощ: „Развитие на социалното предприемачество”  BG05M9OP001 - 

2.006; 

 двадесет и шест са решенията касаещи общинската собственост: разпродажба на 

общински имоти, делба на имоти, приемане на оценки, безвъзмездно управление на общински 

имоти, отдаване под наем и др; 

 

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

 

 пет са решенията, касаещи Подробни устройствени  планове; 
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 четири са решенията свързани с образованието: Вземане на решение за съществуването на 

една професионална паралелка от гимназиална образователна степен, под минималния брой; 

Промяна на наименованията на общински училища и детски градини в Община Ивайловград; 

Вземане на решение за съществуването на III
б 

клас,
 
IV

а 
клас, XI

а 
клас и XI

б
 клас на СУ „Христо 

Ботев” - Ивайловград, под минималния брой и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Ивайловград; 

 

 пет социални решения, относно: Даване на съгласие за извършване на социална услуга 

„Изхранване на потребителите” на Дом за стари хора от Домашен социален патронаж; 

Осигуряване на безплатен обяд на ученици-сираци от  СУ «Христо Ботев», гр. Ивайловград и ОУ 

«Св. св. Кирил и Методий», с. Железино; Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела 

Марковска от с. Плевун и др. 

 девет организационни решения свързани с комплектоване на комисии, с отмяна на 

решения; с прегласуване нарешения и др.; 

 

 две решения относно даване на мандат за участие в Общото събрание на ВиК Хасково; 

 

 едно решение свързано с Общинско горско предприятие. 

 

        Областният управител върна Решения №№ 166,167, 168, 169, 173, 174 от 28.11.2016 

година, касаещи разрешение за продажба на общински имоти. Решенията бяха отменени с 

Решение №184 от 27.12.2016 г. на Общинския съвет. 

       Върнати от Областния управител са и Решения №№ 171 и 172 от 28.11.2016 г., относно 

даване на съгласие за делба. Решенията бяха прегласувани на заседание на Общинския съвет от 

27.12.2016 г. 

             Решение №168 от 15.07.2016 г. на Административен съд – Хасково, отмени  Решение №25 

от 29.02.2016  г. на ОбС, относно обявяване за частна общинска собственост - УПИ III от кв. 31 по 

ПУП на с. Свирачи, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – Детска градина. 

            С Решение №157 от 06.07.2016 г. на Административен съд – Хасково, отмени чл. 27, т. 12 / 

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални 

пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) – 30.00 лв./ от Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ивайловград. 

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, планове, наредби и 

правилници приети от Общински съвет Ивайловград, се изпращат в законоустановения срок на 

Областния управител.  

На Районна прокуратура-Ивайловград се изпращат протоколите от заседания и други 

нормативни актове приети от Общинския съвет, съгласно нейно изискване. 

 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Изтече още едно полугодие от нашия мандат. През отчетният период чрез взетите  

решения, приетите нормативни актове, чрез съвместната ни работа с Кмета на общината и 

Общинска администрация, успяхме да решим доста проблеми, касаещи община Ивайловград.  

Нека всеки от нас дава максимума от себе си, като проявява по-голяма отговорност при решаване 

на въпроси, свързани с гражданите на общината, за да оправдаем гласуваните ни от тях 

правомощия  и да сме удовлетворени от работата си като общински съветници. 

 Желая успешна съвместна работа и през настоящата година!  

 

             Отчетът е приет с Решение №1 от 30.01.2017 г. на Общинския съвет.   

   

                                   

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

                                                                                                         /ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/ 


