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ОТЧЕТ 

зa изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.07.2012 г. до 

31.12.2012 г. 

На основание чл. 44. aл. 1. т. 7 oт Закопа за местното самоуправление и местната 

администрация, предлагам на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията па 

Общинския съвет, касаещи работата на Кмета на общината и общинската администрация 

през периода от началото на месец юли 2012 г. до края на месец декември 2012 г. 

През отчетния период са подадени общо 75 докладни записки, oт които чрез 

Кмета на общината в Общински съвет са внесени 72 докладни записки и 3 са докладите 

записки oт Председателя на Общинския съвет. 

Общинският съвет е приел за отчетния период 74 броя решения, разпределени по 

заседания, както следва: 

Заседание № 7/11.07.2012 г. - 18 броя решения 

Заседание № 8/07.08.2012 r. - 1 броя решения 

Заседание № 9/27.08.2012 г. - 6 броя решения 

Заседание № 10/10.09.2012 г. 2 броя решения 

Заседание № 11/24.10.2012 г. - 27 броя решения 

Заседание № 12/12.11.2012 г. - 6 броя решения 

Заседание № 13/26.11.2012 г. - 1 броя решения 

Заседание № 14/28.11.2012 г. - 2 броя решения 

Заседание № 15/19.12.2012 г. - 11 броя решения 

I. ИЗПЪЛНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

Решения: №70, №71, №72, №73, №74, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, 

№85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, 

№100, №101, №102, №103, №104, №105, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, 

№115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, 

№128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №-137, №142, №143 

II. ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ 

Решение №78 отменя Решение №79/24.06.2012 г.  

Решение №88 отменя Решения №№75, 76 и 79/11.07.2012 г. 

Решение №121 отменя Решение №77/18.08.2005 г. 

 
III. ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ) 

Общо 7 (седем) е броят им, а именно:  

Решение №105 - Подготвя се преписка за МО 

Решение №106 - Предстои изготвяне на оценка 

Решение №107 - Предстои изготвяне на оценка 

Решение №136 - Предстои подписване на договор 

Решение №138 - Предстои изготвяне на оценка 

Решение №139 - В процедура  

Решение №140 - В процедура 
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IV. НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ 

Решение №139 - все още не е обявен търга  

Решение №141 - все още не е обявен търга 

V. ГРУПИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА 

1. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, КОМАНДИРОВКИ, ДОКЛАДИ II ОТЧЕТИ 

Решение №70 - приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните 

комисии към ОбС на първото полугодие на 2012 г.  

Решение №71 - приема Отчет на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение решенията 

на ОбС Ивайловград 

Решение №74 - променя Поименния списък та капиталовите разходи 

Решение №86 - утвърждава командировките на Диана Овчарова кмет на община 

Ивайловград 

Решение №87 - утвърждава командировките на Дарина Кисьова-Зафирова председател на 

ОбС 

Решение №90 - променя Поименния списък за капиталови разходи  

Решение №121 - отменя Решение №77 от 18.08.2005г. на ОбС Ивайловград  

Решение №122 - дава съгласие за отпускане на необходимите средства за осигуряване на 

безплатен обяд в училищния стол на ученици-сираци от СОУ „Хр. Ботев" гр. Ивайловград 

Решение №123 - утвърждава командировките на Диана Овчарова кмет па община 

Ивайловград за третото тримесечие на 2012 г. 

Решение №124 - приема актуализацията по бюджета на Община Ивайловград за 2012 г. 

Решение №125 - променя Поименния списък за капиталови разходи 

Решение №134 - одобрява План-сметка за 2013 г. за необходимите разходи за 

поддържане на чистотата 

Решение №143 - дава съгласие за отпускане на еднократни помощи за покриване на 

разходи за погребенията на Георги Николов Димов и Георги Костов Танахчин. 

2. ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ И ДР.  

Решение №72 - приема Програма за енергийна ефективност 

Решение №73 - удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на 

центровете за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, за сградите на НЧ „Пробуда 1914 г." и НЧ „Пробуда 1914 г." клон Лъджа. 

община Ивайловград” съответстват на приоритетите на Програмата за енергийна 

ефективност на Община Ивайловград за периода 2012-2015 година.  

Решение №89 - приема Правилник за устройството и дейността на Общински исторически 

музей в гр. Ивайловград 

Решение №91 - упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на 

заповед по Мярка 313 за проект „Постоянна изложба на етнографско наследство и 

природните забележителности на община Ивайловград с прилагане на аудиовизуални 

компютърни технологии" 

Решение №97 - дава съгласие община Ивайловград да кандидатства за финансиране пред 

Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България със стратегически проект за 

превенция от наводнения с работно заглавие „SINЕRGIA"  

Решение №98 - одобрява парцеларен план за възстановяване на разрушени диги на река 

Бяла край помпена станция в с. Одринци 
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Решение №99 - одобрява парцеларен план за възстановяване на разрушени диги на река 

Бяла край помпена станция в с. Меден бук 

Решение №100 - одобрява парцеларен план за почистване на речното корито за 

осигуряване на проводимостта при високи води на река Арда при границата с Р. Гърция 

Решение №101 - одобрява парцеларен план за обект „Канализация към пречиствателна 

станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274"  

Решение №102 - одобрява парцеларен план за обект „Електрозахранване към 

пречиствателна станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274"  

Решение №103 - одобрява парцеларен план на обект „Външен водопровод към 

пречиствателна станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274"  

Решение №127 - дава съгласие община Ивайловград да кандидатства за финансиране по 

Оперативна програма „Административен капацитет" 

Решение №128 - дава съгласие за кандидатстване на Община Ивайловград по проект по 

Мярка 226 

Решение №130 - упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на 

заповед по Мярка 313 - ТИЦ 

Решение №131 - упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на 

заповед за проект по Мярка 321 

Решение №132 - упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на 

заповед за проект по Мярка 321 

Решение №133 - приема Програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Пробуда 

1914" Ивайловград за 2013 година 

Решение №142 - упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на 

заповед за проект по ОПРР 

3. ОБРАЗОВАНИЕ 

Решение №88 - отменя Решения с №№ 75, 76 и 79 от 11.07.2012 т. 

Решение №95 - утвърждава маломерна смесена група от 9 деца във филиал на ОДЗ 

„Ивайловград" с. Свирачи 

Решение №96 - утвърждава две маломерни паралелки в I клас и една маломерна 

общообразователна паралелка в IX клас на СОУ „Хр. Ботев" гр. Ивайловград  

Решение №126 - дава съгласие ОДЗ „Ивайловград" и ПДГ „Железино" да преминат към 

прилагане системата на делегиран бюджет. 

 
4. ОДОБРЯВАНЕ НА ОЦЕНКИ 

Решение №93 - одобрява оценката на имот, актуван с АОС №1181/31.10.2011 г. и 

упълномощава Кмета да предприеме действия по сключването на договор за покупко- 

продажба 

5. ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП 

Решение №80 - разрешава да се предостави на наследниците на Иван Манолов 

Александров имот в землището на с. Одринци 

Решение №81 - разрешава да се предостави на наследниците на Тодор Николов Хаджиев 

имоти в землищата на с. Бял градец и е. Гугутка 

Решение №82 - разрешава да се предостави на наследниците на Вълко Петков Мутафчиев 

имоти в землището на с. Долноселци 

Решение №83 - разрешава да се предостави на наследниците на Теню Сафев Данаджиев 

имоти в землището на с. Гугутка 

Решение №84 - разрешава ла се предостави на наследниците на Димитър Кирчев 

Арабаджиев имоти в землището на с. Черничино 
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Решение №85 разрешава да се предостави на наследниците на Димитър Колев Илиев 

имоти в землището на с. Камилски дол 

Решение №109 - разрешава да се предостави на наследниците на Теню Сафев Данаджиев 

имоти в землището нас. Гугутка 

Решение №110 - разрешава да се предостави на наследниците на Георги Костадинов 

Димов имоти в землището на с. Покрован 

Решение №111 - разрешава да се предостави на наследниците на Тодор Костадинов 

Калайджиев имоти в землището на с. Железино 

Решение №112 - разрешава да се предостави на наследниците на Никола Тодоров 

Граматиков имоти в землището на с. Свирачи 

Решение №113 - разрешава да се предостави на наследниците на Никола Георгиев Дяков 

имот в землището на с. Попско 

Решение №114 - разрешава да се предостави на наследниците на Димитър Павлов 

Кюмюрджиев имоти в землището на с. Плевун 

Решение №115 - разрешава да се предостави на наследниците на Димитър Тодоров 

Матевски имоти в землището на с. Свирачи 

Решение №116 - разрешава да се предостави па наследниците на Божин Николов 

Демерджиев имоти в землището на с. Пъстроок 

Решение №2117 - разрешава да се предостави на наследниците на Петър Нейков Ангелов 

имоти в землището на с. Кобилино 

Решение №118 - разрешава да се предостави на наследниците на Тодор Атанасов 

Пехливанов имоти в землището на с. Свирачи 

Решение №119 - разрешава да се предостави па наследниците на Мильо Трендафилов 

Димитров имоти в землището на с. Железино 

Решение №104 - разрешава изменението на ПУП на гр. Ивайловград 

Решение №108 - предоставя за безвъзмездно ползване ПИ 216144 в землището на гр. 

Ивайловград на СОУ „Хр. Ботев" за нуждите на образователния процес 

Решение №139 - дава съгласие за изработване на ПУП върху ПИ 000734 

Решение №140 - разрешава изменението на ПУП на гр. Ивайловград. 

6. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Решение №75 - предоставя за безвъзмездно право на ползване от Регионална дирекция 

„Гранична полиция" Смолян - ГПУ Ивайловград на общински недвижими имот  

Решение №76 - предоставя за безвъзмездно право на ползване от Сдружение с обществено 

полезна дейност „Щит и меч" 

Решение №77 - дава разрешение за отдаване под наем на част от общински имот публична 

общинска собственост - сутерен на детска градина в с. Кондово за срок от 5 години 

Решение №78 - отменя свое Решение №79 oт 24.06.2011 г. и изключва сграда с 

кадастрален 123 по ПУП на Язовирно селище 

Решение №79 - предоставя за безвъзмездно право на ползване от Сдружение с нестопанска 

цел „Каритас-София" на недвижим имот „Работнически стол” в с. Покрован 

Решение №92 - дава на Язовирен район „Арда” предварително съгласие за сервитутни 

зони върху общински и временно общински имоти 

Решение №94 - прекратява дейността на „Медицински център I - Ивайловград" ЕООД 

Решение №105 - отменя Решение №21/22.05.2006 г. и дава съгласие за безвъзмездно 

придобиване на собственост от Община Ивайловград поземлени имоти ПИ собственост на 

МВР  
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Решение №106 - разрешава продажбата на общински имот: Продаваемо място по ПУП на 

гр. Ивайловград 

Решение №107 - разрешава продажбата на общински имот УПИ  II от кв. 11 по ПУП на с. 

Кондово 

Решение №129 - предоставя безвъзмездно за управление на НОИ, в частност РУСО 

Хасково недвижим имот - част от Публична общинска собственост  

Решение №135 - дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление та срок от 1 

година на МБАЛ Свиленград ЕООД 7 броя помещения, намиращи се в сградата актувана с 

Акт за публична  общинска собственост 

Решение №136 - дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок от 1 

година на „Дом за стари хора-Ивайловград" три броя помещения и коридор, находящи се 

на първия етаж в сградата, актувана с Акт за публична общинска собственост 

Решение №137 - дава съгласие за делба на три имота  на общински ПИ №000225 в 

землището нас.  Гугутка 

Решение №138 - разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот ПИ 

№024040 в землището на с. Камилски дол 

Решение №141 - разрешава отдаването под наем за срок от 1 година на част от общински 

имот публична общинска собственост, а именно 1-вия етаж на „Дом за деца и юноши" нас.  

Попско 

7. ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ 

Решение № 120 -  отменя  Решение №36/25.04.2008 г. и дава съгласие та създаване на 

доброволно формирование на територията па община Ивайловград в състав от 5 то 10 

човека. 

 

 

 

 

 
ДИАНА ОВЧАРОВА 
Кмет ни община Ивайловград 
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