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О Т Ч Е Т 

 
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД И ПОСТОЯННИТЕ 

КОМИСИИ КЪМ ОбС ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2012 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 2012 година.  

Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Ивайловград, отчета се разглежда на открито заседание и 

се разгласява на населението на община Ивайловград, чрез предаванията на 

Общинското радио, информационното табло на Общината и сайта на Община 

Ивайловград.  

 Ще започна Отчета с помощния орган на ОбС – Председателския съвет. 

 Председателският съвет към Общински съвет Ивайловград проведе общо пет 

заседания през второто полугодие. Този помощен орган работи добре, но в бъдеще 

трябва да се проявява по-голяма отговорност, тъй като има членове от състава му, 

които често отсъстват. Необходима е по-висока активност, инициативност и 

прецизност при разглеждане на постъпилите материали в Общинския съвет.  

Предварителната и подготвителна работа по провеждане заседанията на 

Общинския съвет се извършва в постоянните комисии, където се обсъждат 

предложените проекти за решения и се правят предложения.  

Комисиите започнаха добра практика за съвместна работа при разглеждане на 

въпроси от обща компетентност, което дава възможност същите да се обсъждат от 

различни аспекти. Тази практика на съвместна работа продължи и през изминалото 

полугодие. Проведе се по едно съвместно заседание между Комисията по местно 

самоуправление, законност, бюджет, обществен ред и административно обслужване и 

Комисията по промишленост, земеделие, гори, търговия, природна среда и ресурси; 

между 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; между 

Комисията по местно самоуправление, законност, бюджет, обществен ред и 

административно обслужване и Комисията по трудова заетост, образование, 

здравеопазване, социална защита, духовни ценности, физическа култура, спорт, отдих, 

туризма и младежта. В някои от насрочените  съвместни заседания участие не взеха 

Комисията по инженерна инфраструктура, териториално и селищно устройство, 

строителство и благоустрояване и Комисията по общинска собственост, стопанска 

дейност, транспорт, съобщения, безопасност на движението и жилищно осигуряване на 

населението, поради липса на кворум.  

Комисията по местно самоуправление, законност, бюджет, обществен ред и 

административно обслужване проведе четири самостоятелни заседания и взе общо 

дванадесет решения. 

Комисията по трудова заетост, образование, здравеопазване, социална защита, 

духовни ценности, физическа култура, спорт, отдих, туризма и младежта проведе едно 

самостоятелно заседание и взе едно решение.  

Комисията по инженерна инфраструктура, териториално и селищно устройство, 

строителство и благоустрояване не проведе самостоятелно заседание и не участва в 

съвместни заседания.  
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Комисията по промишленост, земеделие, гори, търговия, природна среда и 

ресурси няма проведено самостоятелно заседание. 

Комисията по общинска собственост, стопанска дейност, транспорт, съобщения, 

безопасност на движението и жилищно осигуряване на населението проведе две 

заседания и взе девет решения. Тази комисия има две насрочени, но несъстояли се 

заседания, поради липса на кворум. 

Постоянните комисии към Общински съвет Ивайловград като цяло работят 

добре, но проблема с липсата на кворум трябва да решим през настоящата година. 

Членовете на комисии с три поредни отсъствия от заседания са трима и трябваше да 

бъдат сменени, съгласно чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС, но тъй като Председателският съвет не е излязъл с предложение, засега нямаме 

сменени членове на постоянни комисии. Необходимо е в бъдеще тези общински 

съветници да се отнасят по-отговорно към заседанията на комисиите. 

Председателите на комисии трябва по-активно да канят специалисти и извън 

Общинска администрация. Чрез привличането на по-широк кръг специалисти ще се 

постигат и още по-добри резултати. 

 

Каква е равносметката за работата на Общинския съвет през второто полугодие 

на 2012 година? 

В периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. проведохме общо девет заседания – пет 

редовни и четири извънредни заседания. Провеждането на извънредни заседания бе 

продиктувано от спешното изискване на решения, свързани с кандидатстването по 

проекти; решения в областта на образованието и отмяна на решения, за да бъдат 

спазени нужните срокове. 

Няма отложено заседание поради липса на кворум. Общинските съветници 

подхождат отговорно към работата си, но на последното /декемврийско/ заседание 

общинските съветници от КП „Общинска левица” напуснаха демонстративно 

заседанието, като си намериха благовиден повод за това /невлизане в дневния ред на 

заседанието на тяхна докладна записка, която съгласно Закона за нормативните актове, 

не може да влезе на същото заседание/. 

Нямаме общински съветници, които са отсъствали от 3 поредни заседания  или 

от общо пет заседания на Общинския съвет за 2012 година. Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация при наличие на 

такива отсъствия от заседания, пълномощията на общинския съветник се прекратяват 

предсрочно. Посещаемостта на заседанията на Общинския съвет от общинските 

съветници през второто полугодие на годината е много добра. 

Гражданите на общината се информират за предстоящите заседания на 

Общинския съвет, чрез известията за заседания с датата, часа и проекта за дневен ред 

публикувани на сайта на Община Ивайловград, чрез Общинското радио и 

Информационното табло на Общината.  

Заседанията на Общинския съвет са открити и гражданите свободно могат да 

участват в тях и да поставят въпроси.  

 

През второто полугодие на 2012 г. разгледахме седемдесет и пет докладни 

записки и устна информация по изпълнение на проект „Антична вила „Армира” от 

доц. Гергана Кабакчиева. Докладните записки спрямо техните вносители се 

разпределят така: седемдесет и две внесени от Кмета на общината Диана Овчарова и 

три от Председателя на Общинския съвет Дарина Зафирова. 

Приетите от Общински съвет Ивайловград решения са седемдесет и четири за 

отчетния период - организационни, финансови, свързани с отчети, програми, 

правилници, проекти и др.  

Беше разгледана Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община 

Ивайловград за първото шестмесечие на 2012 година. 
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Върнати за преразглеждане са три решения от Областния управител, които 

Общинският съвет отмени – Решения 75, 76 и 79 от 11.07.2012 година. 
 

 Приетите решения тематично се разпределят в следния порядък: 

  

- две решения за утвърждаване и приемане на програми: Програма за енергийна 

ефективност на община Ивайловград за периода 2012 – 2015 година и Програма за 

читалищната дейност на НЧ „Пробуда 1914” за 2013 година; 

 

- едно решение за приемане правилник на Общински исторически музей 

Ивайловград; 

- две са решенията свързани с отчети: Отчет за дейността на Председателя на 

ОбС за първото полугодие на 2012 година и Отчет на Кмета на общината за изпълнение 

решенията на ОбС за първото полугодие на 2012 година; 

 

- две решения касаещи актуализация на бюджета на Общината през 2012 г. и 

прилагане системата на делегиран бюджет от ОДЗ „Ивайловград” и ЦДГ с. Железино;  

 

 - три решения са свързани с промяна на Поименния списък за капиталови 

разходи; 

 

- тридесет и пет са решенията касаещи общинската собственост: продажба на 

имоти, отстъпване вещно право на ползване, безвъзмездно управление на общински 

имоти, предоставяне на земеделски земи по чл.19, определяне наемни цени на 

земеделски земи и др.; 

  

 - четири са решенията свързани с проекти: даване на съгласие за 

кандидатстване със стратегически проект за превенция от наводнения Гърция-

България, за проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията 

на общинско ниво”, за проект "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности", и удостоверяване съответствие на дейностите в проект 

„Подобряване на центрове за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, за сградите на НЧ „Пробуда 1914” и на НЧ „Пробуда 

1914”- клон Лъджа, гр. Ивайловград”; 

 

- пет са решенията за издаване на Запис на заповеди за Разплащателна агенция; 

 

- три от решенията са за одобрение и изменение на ПУП /Подробен устройствен 

план/; 

- шест са решенията свързани с одобряване на парцеларни планове;  

- две решения са в областта на образованието: утвърждаване на маломерни 

смесени групи във филиал на ОДЗ „Ивайловград” с. Свирачи и кв. „Лъджа”; 

утвърждаване на маломерни паралелки в V клас и маломерна общообразователна 

паралелка в ІХ клас на СОУ „Христо Ботев”, гр. Ивайловград; 

- две от решенията се отнасят до социалната сфера: отпускане на безплатен обяд 

на ученици/сираци/ и поемане на разходи за погребения; 

- едно решение за прекратяване на „Медицински център I–Ивайловград” ЕООД, 

гр. Ивайловград ; 

 

- едно решение за създаване на доброволно формирование; 
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- едно решение за отмяна на Решения 75, 76 и 79 от 11.07.2012 година, касаещи 

безвъзмездно право на ползване; 

 

- едно решение за приемане План-сметка през 2013 година за необходимите 

разходи по поддържане чистотата на територията на община Ивайловград и определяне 

размера на такса битови отпадъци; 

 

- три решения за утвърждаване командировки на Кмета на общината и 

Председателя на ОбС. 

 

 В последна точка от дневния ред на заседанията обикновено се поставят 

въпроси и питания от страна на общинските съветници по наболели теми. 

 През месец октомври беше отправено писмено питане до Кмета на общината от 

КП „Общинска левица”. На питането бе отговорено в законоустановения срок. 

Приетите актове на Общински съвет Ивайловград се публикуват в сайта на 

Община Ивайловград, поставят се на информационното табло на Общината и се 

разгласяват чрез Общинското радио. 

 Докладните записки, поименните решения и протоколите от заседания на 

Общинския съвет се изпращат в законоустановения срок на Областния управител.  

 До Районна прокуратура Ивайловград в законоустановения срок се изпращат 

протоколите от заседания и приетите от Общинския съвет наредби и правилници. 

  

 

Уважаеми колеги общински съветници, 

 

Наред с постигнатото имаме и пропуски. Изготвен бе съвместен График с 

общинското ръководство за срещи с избирателите по населени места. Но ефекта от тях 

не е голям. В това отношение сме длъжници към нашите избиратели и през 2013 година 

трябва да направим необходимото, така че резултатите да са налице.  

Както по-горе отбелязах, трябва да имаме по-голяма отговорност и дисциплина, 

за да не се провалят заседания на постоянни комисии, поради липса на кворум. 

Трябва да търсим допирни точки за обединението на всички общински 

съветници по въпроси, касаещи развитието на Ивайловградска община, защото тя е на 

всички нас.  

Необходимо е през 2013 година да бъдем още по-активни и отговорни, за да 

може в края на годината да се поздравим с още по-добри резултати. 

Като посочвам проблемите по-горе, не означава, че не се работи добре, напротив 

– постигнахме много, за което ви благодаря!  

Нека енергията и всеотдайността са водещи в бъдещата ни работа! 

  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/ 


