ОТЧЕТ
зa изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.01.2013 г. до
30.06.2013г.
На основание чл. 44. aл. 1. т. 7 oт Закона за местното самоуправление и местната
администрация, предлагам на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на
Общинския съвет, касаещи работата на Кмета на общината и общинската администрация
през периода от началото на месец януари 2013 г. до края на месец юни 2013 г.
През отчетния период са подадени общо 91 докладни записки, oт които чрез
Кмета на общината в Общински съвет са внесени 82 докладни записки.
Общинският съвет е приел за отчетния период 89 броя решения, разпределени по
заседания, както следва:
Заседание №1/07.02.2013 г. - 24 броя решения
Заседание №2/07.03.2013г. - 13 броя решения
Заседание №3/28.03.2013 г. - 19 броя решения
Заседание №4/13.05.2013 г. - 1 броя решения
Заседание №5/22.05.2013 г. - 12 броя решения
Заседание № 6/19.06.2013 г. - 20 броя решения
I.

ИЗПЪЛНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Решения: №1, №2, №3, №4, №5, №7, №8, №9, №10, №11, №15, №16, №17, №18, №19,
№20, №21, №22, №23, №25, №27, №28, №29, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38,
№39, №40, №41, №42, №44, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №55, №56, №57, №58, №60,
№61, №62, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №84, №85, №86, №87, №88,
№89.
II. ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ - няма
III. ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ)
Общо 23 (двадесет и три) е броят им, а именно:
Решение №6 – в процедура
Решение №12 – в процес на изпълнение
Решение №13 - в процес на изпълнение
Решение №14 – в процедура
Решение №24 – изпълнява се поетапно
Решение №26 – изпълнява се поетапно
Решение №30 – в процедура на изготвяне на оценка
Решение №45 – в процедура
Решение №46 – в процес на изпълнение – предстои търг
Решение №47 - в процедура на изготвяне на оценка
Решение №59 – в процедура
Решение №63 – в процедура
Решение №64 – в процедура
Решение №74 - в процедура на изготвяне на оценка
Решение №75 – в процедура
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Решение №76 – в процедура
Решение №77 – в процедура
Решение №78 – в процедура
Решение №79 – в процедура
Решение №80 – в процедура
Решение №81 – в процедура
Решение №82 – в процедура
Решение №83 – в процедура

IV. НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ
Решение №43 – не е реализирано, поради отказ на партньорите
Решение №54 – чака обнародване в Държавен вестник
V. ГРУПИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА
1. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, КОМАНДИРОВКИ, ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ
Решение №1 - приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните
комисии към ОбС на второто полугодие на 2012 година.
Решение №2 - приема Отчет на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение решенията
на ОбС Ивайловград за второто полугодие на 2012 година.
Решение №3 –приема годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 година.
Решение №24 – приема Културния календар на Община Ивайловград за 2013 г. с
традиционни културни инициативи.
Решение №25 – приема уточнен годишен план и годишен отчет за касовото изпълнение на
бюджет 2012 година на Община Ивайловград, извънбюджетните сметки и фондове.
Решение №26 - приема бюджета на общината за 2013 г., извънбюджетните сметки и
фондове, и поименен списък за капиталовите разходи през 2013 година.
Решение №27 – определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община
Ивайловград за2013 година.
Решение №38 – приема Начален ликвидационен баланс, Доклад поясняващ началния
ликвидационен баланс, Годишен отчет за дейността 2012 г. и Доклад за дейността 2012 г.
на „Медицински център І - Ивайловград“ ЕООД – в ликвидация.
Решение №55 – увеличава основната месечна заплата на кметовете на кметства в Община
Ивайловград.
Решение №56 – утвърждава командировките на Ликвидатор и Управител на „Медицински
център І – Ивайловград“ ЕООД – в ликвидация.
Решение №68 – утвърждава командировките на Председателя на Общински съвет
Ивайловград за първото тримесечие на 2013 година.
Решение №69 – утвърждава командировките на Кмета на Община Ивайловград за първото
тримесечие на 2013 година.
Решение №70 – приема Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на
Община Ивайловград
Решение №71 – приема Отчет и актуализация на Общинската комисия за обществен ред и
сигурност. Приема нов Договор за обществен ред и сигурност.
2. ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ И ДР.
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Решение №4 – приема Общински план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в
сходна на ромите ситуация в община Ивайловград за периода 2012 – 2014 година.
Решение №5 – дава съгласие за изработване на План за развитие на Община Ивайловград
за периода 2014 – 2020 година.
Решение №7 – дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства за безвъзмездна
финансова помощ по схема: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие ІІ“.
Решение №28 – приема „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в Община Ивайловград през 2013 година“.
Решение №39 – приема актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за
развитие на община Ивайловград, за остатъка на периода на неговото действие за 2013
година.
Решение №40 – приема Програмата за реализация на общественополезни дейности в
община Ивайловград за 2013 – 2015 година.
Решение №41 – приема Годишен план за младежта на община Ивайловград за 2013
година.
Решение №42 – дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства в качеството си на
водещ партньор с проект: „Подобряване и устойчиво развитие на социалната
инфраструктура в общините Ивайловград и Ипсала – Каймакамлък (Social Youth)“ по
Програмата за трансгранично сътрудничество.
Решение №43 – дава съгласие Община Ивайловградда кандидатства в качеството си на
партньор с проект: "Да спортуваме за да сме здрави“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество.
Решение №57 - упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на
заповед за проект „Антична вила Армира“ по ОПРР.
Решение №58 – приема Годишен доклад за изпълнение на Програмата за развитие на НЧ
„Пробуда 1914“ и разходваните за нейното реализиране средства за 2012 година.
Решение №60 – приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Ивайловград за 2014 година.
Решение №61 – приема Общинска програма за закрила на детето за 2013 година.
Решение №62 – приема Програма за насърчаване на използването на възобновяеми
енергийни източници за периода 2013 – 2018 година.
Решение №67 – дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства по проект
„Доброволчеството – за активно, младежко европейско гражданство“, по програма
Младежта в действие на НЦЕМПИ.
Решение №72 - упълномощава Кмета на Община Ивайловград да подпише Запис на
заповед за проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Ивайловград“ по ОПРР.
3. ОБРАЗОВАНИЕ
Решение№87 – определя парична награда за изявени зрелостници – отличници от СОУ
„Христо Ботев“ гр. Ивайловград.
4. ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП
Решение №6 – открива процедура по изготвяне на Общ устройствен план /ОУП/ на
Община Ивайловград.
Решение №14 – разрешава изработването на ПУП на с. Железаре.
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Решение №15 - разрешава да се предостави на Георги Костадинов Димов имот в
землището на с. Покрован.
Решение №16 - разрешава да се предоставят на наследниците на Димитър Илчев Димов
имоти в землището на с. Бели дол.
Решение №17 - разрешава да се предоставят на наследниците на Илчо Ангелов Стойчев
имоти в землището на с. Черничино.
Решение №18 - разрешава да се предоставят на наследниците на Славчо Кинев Славов
имоти в землището на с. Черничино.
Решение №19 - разрешава да се предоставят на наследниците на Васил Георгиев Майков
имоти в землището на с. Мандрица.
Решение №20 - разрешава да се предоставят на наследниците на Димитър Илчев Димов
имоти в землището нас. Гугутка.
Решение №21 - разрешава да се предоставят на наследниците на Слава Георгиева Миткова
имоти в землището на с. Горноселци.
Решение №22 - разрешава да се предоставят на наследниците на Султана Димитрова
Кискинова имоти в землището на с. Горноселци.
Решение №29 – одобрява попълването на кадастрален план и изменение на плана за
регулация на с. Кондово.
Решение №44 – разрешава изготвянето на ПУП върху ПИ 000291 в землището на с.
Камилски дол.
Решение №45– разрешава изготвянето на ПУП върху ПИ 000226 в землището на с.
Кобилино.
Решение №49 - разрешава да се предостави на наследниците на Кольо Ангелов Драганов
имот в землището на с. Хухла.
Решение №50 - разрешава да се предоставят на наследниците на Ангел Иванов Киров
имоти в землището на гр. Ивайловград.
Решение №51 - разрешава да се предоставят на наследниците на Хасан Мехмед Бекяр
имоти в землището на с. Кондово.
Решение №52 - разрешава да се предостави на наследниците на Мильо Трендафилов
Димитров имот в землището на с. Железино.
Решение №53 - разрешава да се предостави па наследниците на Ахмед Османов
Сюлейманов имот в землището на с. Кондово.
Решение №59 - одобрява задание за изработване на Общ устройствен план /ОУП/ на
Община Ивайловград.
Решение №63 - разрешава изменението наПУП на гр. Ивайловград в кв. 15.
Решение №64 – разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПЗ в поземлен имот 000121 в
землището на с. Кобилино.
Решение №65 - разрешава да се предоставят на наследниците на Иван Стратиев
Гайдаджиев имоти в землището на гр. Ивайловград.
Решение №73 – разрешава изготвянето на ПУП в поземлен имот 598001 в землището на с.
Железино.
Решение №84 – разрешава да се предоставят на наследниците на Панайот Димитров
Грудев имоти в землището на с. Белополяне.
Решение №85 - разрешава да се предоставят на наследниците на Зоко Иванов Недев имоти
в землището на с. Попско.
Решение №86 – разрешава да се предостави на наследниците на Димитър Тодоров
Катранджиев имот в землището на гр. Ивайловград.
5. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
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Решение №8 - предоставя безвъзмездно за управление на Районна прокуратура –
Ивайловград общински недвижими имот.
Решение №9 - разрешава продажбата на общински имот УПИ VІ – 270 от кв. 66 по ПУП
на гр. Ивайловград.
Решение №10 – разрешава продажбата на общински имот УПИ ІІІ – 47 от кв. 13 по ПУП
на с. Славеево.
Решение№11 – разрешава отдаването под наем на общински имот без търг на ЮЛНЦ
„Щит и Меч”.
Решение №12 – разрешава отдаването под наем на част от общински имот – Магазин в гр.
Ивайловград.
Решение №13 - разрешава отдаването под наем на част от общински имот ЧОС – с.
Драбишна.
Решение №30 - разрешава продажбата на общински имот УПИ І от кв. 17а по ПУП на с.
Ламбух.
Решение №31 – одобрява оценката на общински имот – предаваемо място към УПИ ХІV –
923 от кв. 20 по ПУП на гр. Ивайловград.
Решение №32 - одобрява оценката на общински имот – предаваемо място към УПИ ХІІ –
921 от кв. 20 по ПУП на гр. Ивайловград.
Решение №33 – одобрява оценката на общински имот – УПИ VІ – 270 от кв. 66 по ПУП на
гр. Ивайловград.
Решение №34 - одобрява оценката на общински имот – УПИ ІІІ – 47 от кв. 13 по ПУП на
с. Славеево.
Решение №35 - одобрява оценката на общински имот – УПИ ІІ от кв. 11 по ПУП на с.
Кондово.
Решение №46 – разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – ПИ 1 в с.
Чучулига.
Решение №47 – разрешава продажбата на общински имот – УПИ ІV – 3 от кв. 1 по
частична регулация на с. Бял градец.
Решение №48 – променя начина на трайно ползване от „Пасища, мери”, в „Храсти” на
имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на гр. Ивайловград.
Решение №66 – дава съгласие начина на ползване и характера на собствеността на имот
публична общинска собственост: „Център за работа с деца” да не се променя.
Решение №74 – разрешава продажбата на общински имот УПИ ІV – 3 от кв. 1 по частична
регулация на с. Бял градец.
Решение №75 – дава съгласие за делба на общински ПИ 055001 в землището на с.
Покрован.
Решение №76 – разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – УПИ ІV от
кв. 5 на гр. Ивайловград.
Решение №77 – разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – сграда
„Сеновал за слама” в гр. Ивайловград.
Решение №78 – разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – сграда
„Склад за стопански инвентар” в с. Гугутка.
Решение №79 – разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – сграда
„Склад за инструменти” в с. Гугутка.
Решение №80 – разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – сграда
„Обор за 60 глави” в с. Гугутка.
Решение №81 - разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – сграда
„Навес за 32 коли” в с. Гугутка.
Решение №82 - разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – сграда
„Хамбар за 250 тона” в с. Гугутка.
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Решение №83 - разрешава продажбата чрез публичен търг на общински имот – „Сграда с
друго предназначение” в с. Гугутка.
6. ДРУГИ
Решение №23 – удостоява със званието „Почетен гражданин на град
Ивайловград” старши научен сътрудник втора степен Божидар Димитров.
Решение №36 – приема актуализиран състав на Обществения съвет по социално
подпомагане.
Решение №37 – отменя т. ІІ. „Определяне Такса битови отпадъци” от Решение №134 от
19.12.2012 г. на ОбС Ивайловград.
Решение №54 – присъединява с. Орешино към кметство Свирачи.
Решение №88 – избира заместник-председател на Общински съвет Ивайловград.
Решение №89 – променя състава на постоянните комисии към Общински съвет
Ивайловград.

Настоящият отчет е приет с Решение №91/17.07.2013 г. на Общински съвет
Ивайловград.
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