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О Т Ч Е Т 

 
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД И ПОСТОЯННИТЕ 

КОМИСИИ КЪМ ОбС ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2013 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 първото полугодие 

на 2013 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.  

През месец юни в Общинския съвет настъпиха промени в организационно 

отношение. За зам.-председател на ОбС бе избран Красимир Кръстев, поради 

прекратяване  правомощията на Стефан Танев като общински съветник. По същата 

причина на провелото се юнско заседание клетва положи следващия от листата на КП 

«Общинска левица» -  общинският съветник Цвета Митрева. 

 Помощният орган на ОбС – Председателския съвет  също бе актуализиран. В 

неговия състав беше включен, като избран за председател на групата съветници от КП 

«Общинска левица» общинският съветник Димитър Кискинов на мястото на Красимир 

Кръстев, който беше избран за зам.-председател на ОбС. 

 Председателският съвет към Общински съвет Ивайловград проведе общо пет 

заседания за първото полугодие на годината. Взе всичко двадесет решения, отнасящи 

се до организационното функциониране на Общинския съвет и постоянните комисии. 

Като извод може да се направи, че този помощен орган може още в по-голяма степен да 

разгърне своя потенциал в организационно и новаторско отношение.  

           Организационни промени настъпиха и в състава на три от постоянните комисии 

– общинският съветник Георги Марков влезе в състава на Бюджетната комисия, а на 

неговото място в Социалната комисия бе избрана Цвета Митрева. Тя влезе и в състава 

на Комисията по инженерна инфраструктура на мястото на Стефан Танев. 

Предварителната подготовка на заседанията на ОбС минава през постоянните 

комисии, където обстойно се разглеждат внесените материали и предложени решения, 

правят се анализи, проверки на место и се вземат мнения на специалисти. Комисиите 

продължават практиката, при необходимост да заседават съвместно при разглеждане на 

въпроси касаещи еднакво комисиите. 

Проведе се съвместно заседание 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, на което бяха взети 3 общи решения, след което 

Комисията по общинска собственост продължи заседанието самостоятелно и взе още 

две решения.  

Съвместно заседание се проведе 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, като се взе едно общо решение 

относно активите на „Медицински център І” Ивайловград – в ликвидация. Поради 

липса на кворум Комисията по общинска собственост не участва в съвместното 

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

административно обслужване проведе две самостоятелни заседания и взе общо 

единадесет решения. 

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

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

четири  самостоятелни заседание и взе тринадесет решения.  

Комисията по инженерна инфраструктура, териториално и селищно устройство, 

строителство и благоустрояване няма проведени самостоятелни или съвместни 

заседания. 

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

ресурси няма проведено самостоятелно заседание, има участие в едно съвместно 

заседание. 

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

безопасност на движението и жилищно осигуряване на населението проведе две 

заседания и взе шестнадесет решения.  

От по-горе посочените факти се вижда, че някои комисии не функционират 

пълноценно или изобщо не функционират. Трябва да се реши и проблема с кворума, за 

да няма несъстояли се заседания.  

            След Председателския съвет и постоянните комисии, ще анализирам и работата 

на Общинския съвет за първото полугодие на 2013 година? 

В периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. проведохме общо шест заседания – пет 

редовни и едно извънредно. Провеждането на извънредно заседания бе продиктувано 

от необходимостта да се издаде Запис на заповед за проект „Антична вила Армира”. 

Няма отложено заседание поради липса на кворум.  

Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация при отсъствие от 3 поредни заседания правомощията на общинския 

съветник се прекратяват предсрочно. През  това полугодие нямаме такива отсъствия на  

общинските съветници. За разлика от заседанията на постоянните комисии, 

посещаемостта на заседанията на Общинския съвет от общинските съветници  е много 

добра. 

Гражданите на общината се информират за предстоящите заседания на 

Общинския съвет по всички възможни начини – чрез сайта на Община Ивайловград, 

чрез Общинското радио и информационното табло на Общинска администрация. 

Съгласно Закона за местното самоуправление и местна администрация 

заседанията на Общинския съвет са открити, и всеки гражданин при проявен интерес 

може да присъства. 

 

През първото полугодие на 2013 г. на заседания на Общинския съвет бяха 

разгледани деветдесет и една докладни записки и Информация за състоянието на 

престъпността и обществения ред в община Ивайловград за 2012 година, внесена от 

Деан Павлов – Началник на РУ „Полиция” Ивайловград.  

Вносители на докладните записки са: Кметът на общината Диана Овчарова  

/осемдесет и три/; Председателят на Общинския съвет Дарина Зафирова /две/; Зам.- 

кметът на общината Виолета Недялкова /една/; Председателят на групата съветници от 

КП „Общинска левица” Димитър Кискинов /две/; Ликвидаторът на „Медицински 

център І – в ликвидация” Ивайловград Ана Араджиева /две/ и Секретарят на НЧ 

„Пробуда 1914” Ивайловград София Божинова /една/.  

Изпълнението  на Програмата за управление на община Ивайловград за първата 

година от мандат 2011-2015 година имаше информативен характер и по нея не се взе 

решение. 

По докладната записка за  Обявяване на УПИ ІV от кв. 13 по ПУП на с. Славеево 

за Частна общинска собственост не прие решение, поради липса на квалифицирано 

мнозинство. 

. 
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Приетите решения за първото полугодие на 2013 г. от Общински съвет 

Ивайловград са осемдесет и девет - организационни, финансови, свързани с отчети, 

програми, планове, проекти, продажби на общински имоти и др.  

 Няма върнати за преразглеждане решения от Областния управител или 

обжалвани от Административния съд за отчетния период. 

 

 Приетите решения по тематика се разпределят така: 

 

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

ОбС за второто полугодие на 2012 година, Отчет на Кмета на общината за изпълнение 

решенията на ОбС за второто полугодие на 2012 година, Годишен отчет за касовото 

изпълнение на бюджет 2012 година на Община Ивайловград, Годишен отчет за 

дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните за 2012 година, Годишен финансов отчет за 2012 г. и 

Доклад за дейността на „Медицински център І- Ивайловград” ЕООД – в ликвидация, 

Годишен доклад за изпълнение Програмата за развитие на НЧ „Пробуда 1914” и 

разходваните за нейното реализиране средства за 2012 година,  Отчет за изпълнение на 

Програмата за енергийна ефективност на Община Ивайловград и Отчет на Общинската 

комисия за обществен ред  и сигурност; 

 

- четири решения за утвърждаване и приемане на програми: Програма за 

управление  и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Ивайловград 

през 2013 година, Програма за реализация на общественополезни дейности в община 

Ивайловград за 2013 г. – 2015 г., Приемане на Общинска програма за закрила на детето 

за 2013 година и  Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни 

източници за периода 2013 – 2018 година; 
                                                                                                                                                        

             - пет са решенията за приемане на планове: План за развитие на Община 

Ивайловград за периода 2014-2020 година, Актуализиране на Общинския план за 

развитие на община Ивайловград за периода 2007-2013 година, Общински план за 

интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община 

Ивайловград за периода 2012 – 2014 година, Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Ивайловград за 2014 година и  Годишен план за младежта на община 

Ивайловград за 2013 година; 

                                                                                                  

           - три решения отнасящи се до бюджета: Приемане бюджета на общината за 2013 

г., извънбюджетните сметки и фондове, и поименен списък за капиталовите разходи 

през 2013 година, Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в 

Община Ивайловград за 2013 година и Увеличение на основната месечна заплата на 

кметовете на кметства в община Ивайловград; 

 

- двадесет и шест са решенията касаещи общинската собственост: 

разпродажба на общински имоти, приемане на оценки, отстъпване вещно право на 

ползване, безвъзмездно управление на общински имоти и др; 

            - седемнадесет са решенията за предоставяне на земеделски земи по чл.19; 

- четири от решенията са свързани с проекти: “Подкрепа за интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие II”, „Подобряване и устойчиво развитие 

на социалната инфраструктура в общините Ивайловград и Ипсала - Каймакамлък”, „Да 

спортуваме за да сме здрави” между Община Ивайловград, основно училище „Плевне” 

и основно училище „Истиклял” гр. Одрин и „Доброволчеството - за активно, младежко 

европейско гражданство”; 

- две са решенията за издаване на Запис на заповеди за проект „Антична вила 

Армира” и за проект “Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на град Ивайловград”;                                                                                             
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- девет от решенията са за приемане, одобрение и изменение на ОУП /Общ 

устройствен план/  и ПУП /Подробен устройствен план/; 

 

- три решения са свързани с културата  и образованието: Утвърждаване на 

Културния календар на община Ивайловград за 2013 година, Удостояване със званието 

„Почетен гражданин на Ивайловград” и Осигуряване на парична награда за изявени 

зрелостници-отличници от СОУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград; 

 

            - три от решенията са организационни:  Актуализация на състава на 

Обществения съвет по социално подпомагане, Избор на зам.-председател на ОбС 

Ивайловград и Промяна в състава на постоянните комисии към  ОбС Ивайловград;                                                                                    

                                                                                          

- едно административно решение за Предложение за присъединяване на с. 

Орешино към кметство Свирачи; 

 

- едно решение за отмяна на т. ІI. „Определяне Такса битови отпадъци” от 

Решение №134 от 19.12.2012 година на ОбС Ивайловград; 

 

- три решения за утвърждаване командировки на Кмета на общината, 

председателя на Общинския съвет и Ликвидатора и Управител на „Медицински център 

І- Ивайловград” ЕООД – в ликвидация. 

  

 

Гражданите своевременно се информират за приетите от Общински съвет 

Ивайловград  нормативни актове, които 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, 

 

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

решения, с приетите програми  и планове и чрез съвместната ни работа с Кмета на 

общината и Общинска администрация, успявахме да решаваме доста проблеми, 

касаещи община Ивайловград. Искам да отбележа, че отново сме в дълг на нашите 

избиратели – не сме направили организирани срещи с избирателите през това 

полугодие. Може би индивидуални срещи всеки един от нас провежда и се запознава с 

проблемите на хората, за да съдейства за решаването им. Нека всеки от нас дава 

максимума от себе си, като проявява по-голяма отговорност и творчество при решаване 

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

правомощия. 

Желая успешно второ полугодие и в края на 2013 година да сме удовлетворени 

от работата си като общински съветници. 

 

 Настоящият отчет е приет с Решение №90/17.07.2013 г. на Общински съвет 

Ивайловград. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/ 


