Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Болярово за
първото шестмесечие на 2016 година
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА Общинския съвет упражнява текущ и
последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
Актовете на ОбС се изпращат на кмета на общината в седемдневен срок от
приемането им за изпълнение.
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА кметът на общината организира
изпълнението на актовете на ОбС и внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти
годишно.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 кметът на общината изпраща на общинския
съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и
допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок
от издаването или подписването им.
През шестмесечието Общинския съвет е провел 8 заседания. Проведени са
съответно на 29.01.2016 г.; 29.02.2016 г.; 30.03.2016 г.; 25.04.2016 г.; 05.05.2016 г.;
30.05.2016 г.; 21.06.2016 г.; 29.06.2016 г. Приети са 98 решения от Решения №
35/30.01.2016 г. до № 133/29.06.2016 г. от които при кмета на общината и след това са
разпределени в общинската администрация решения за изпълнение с конкретни
срокове. По част от приетите решения на ОбС се работи ежедневно от общинската
администрация, тъй като срок по тях няма, а изпълнението им е постоянно.
В заседанието на ОбС през месец януари е приет годишен отчет за
изпълнението на програмата за управление на мандат 2011-2015 г. и съответно е
приета и програмата за управление на мандат 2015-2019 г. по която се работи към
настоящия момент и това ще продължи до края на мандата.
Приет е отчет за изпълнението на актовете на ОбС за второто шестмесечие на
2015 г. с решение № 51/29.02.2016 г.
Предоставен и приет е годишен отчет на МКБППМН, след което е изпратен в
ЦКБППМН. Продължава работата в тази дейност.
Немалко работа е свършена и по отчета за изпълнение на дейностите по
общинската програма за закрила на детето на община Болярово за 2015 г. Приета с
решение № 50 е и Общинската програма за закрила на детето на община Болярово
за 2016 г. по която ще се работи през годината.
С решение № 53 през месец февруари е приет план за противодействие на
тероризма в община Болярово.
По решения на Административен съд Ямбол са приети решения от ОбС за
нищожност на разпоредби от Наредба № 1 и отмяна на Наредба № 22, които
секретаря на общината е организирал да достигнат до знанието на гражданите.
По приетите решения на ОбС за участие на кмета в Асоциацията по В и К на
обособена територия обслужвана от „В и К“ ЕООД Ямбол се работи активно.
Взето е решение и за участие на кмета на общината за участие в общите
събрания на МБАЛ ”Св. Пантелеймон” АД със седалище гр. Ямбол.
В общинската администрация са постъпили решения на ОбС Болярово по
следните нормативни актове: закон за местното самоуправление и местната
администрация, закон за общинската собственост и подзаконовите нормативни
актове, закон за общинския бюджет, закон за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни, закон за горите, закон за устройство на територията,
закон за народните читалища, закон за закрила и развитие на културата, закон за
вероизповеданията, закон за нормативните актове, закон за гражданската
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регистрация по наредби на ОбС Болярово и по подзаконови нормативни актове на
посочените закони.
В това голямо разнообразие на нормативни актове общинската администрация
е работила много добре и се е справила с изпълнението на решенията на ОбС
Болярово.
Разгледани са в заседанията на ОбС през първото шестмесечие на 2016 г. и са
приети следните отчети: отчет за организацията на работата на общинската
администрация, кметове и кметски наместници по чл. 133, 134, 178 и други
разпоредби за общините по закона за ветеринарно-медицинската дейност за 2015
година; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметове и
кметски наместници по закона за гражданската регистрация за 2015 година; отчет за
организацията на общинската администрация, кметове и кметски наместници по
закона за вероизповеданията, подзаконовите нормативни актове и наредба № 14 за
гробищните паркове и погребално-обредната дейност в общината за 2015 година;
организация на работата на общинската администрация по изпълнението на ЗОССИ
и административно наказателната практика за периода 2011-2015 г.
С решение № 113/30.05.2016 г. е разгледано състоянието на земеделския
отрасъл на територията на община Болярово за стопанската 2015/2016 година и са
дадени конкретни мерки за неговото развитие по които ще се работи през периода.
През шестмесечието са постъпили решения на ОбС в отделите както следва:
отдел „Бюджет и финанси“
С решение № 39/29.01.2016 г. е приет бюджета на общината за 2016 г., а
изпълнението на приходната и разходната част на бюджета се извършва текущо;
Решение № 42/29.01.2016 г. е свързано с одобряване на отчета за
командировките на кмета на общината и председателя на ОбС за четвърто
тримесечие на 2015 г., а с решение № 91/25.04.2016 г. е одобрен отчета за първото
тримесечие на 2016 г.;
По решение № 52/29.02.2016 г. е приета бюджетната прогноза за местните
дейности за периода 2017 – 2019 г.
Решение № 64/30.03.2016 г. касае отчета за изпълнението на бюджета за 2015
г., който е приет и след това публикуван на интернет страницата на общината.
Актуализацията на бюджета и инвестиционната програма за 2016 г. са с
решение № 68/30.03.2016 г. Издадена е заповед № РД-5-153/30.03.2016 г.,
съответните корекции са отразени в бюджета.
Периодично се отпускат еднократни помощи. С решение № 66/30.03.2016 г. на
Общинския съвет е отпусната и предоставена еднократна помощ на нуждаещи се
граждани от община Болярово на обща стойност 5 570,00 лв.
В три поредни заседания на ОбС са приети решения за промяна на бюджета и
инвестиционната програма за 2016 г., съответно решение № 100/25.04.2016 г., №
122/30.05.2016 г. и № 130/29.06.2016 г.
отдел „Управление на собствеността и териториалното устройство“
В отдел „Управление на собствеността и териториалното устройство“ са
постъпили голяма част от решенията през периода.
С решение № 69/30.03.2016 г. е приет и одобрен списък за категоризация на
жилищата общинска собственост, според предназначението им. Извършена е
категоризация, сключени са договори с нуждаещи се наематели.
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От решенията предоставени в отдел „УС и ТУ“ част от тях са за продажба на
имоти – общинска собственост, други са за отдаване под аренда или наем.
По взетите решения № 54/29.02.2016 г. и № 83/30.03.2016 г., относно
утвърждаване на цена и отдаване под наем на пасища и мери на територията на
община Болярово, предоставени са пасища и мери – общинска собственост на
животновъдите и земеделските производители. Разпределени са имоти във всяко
землище. Има сключени договори с наематели.
Изпълнени са решенията, относно отдаването под наем или аренда на
поземлени имоти, с изключение на 4 решения, които в момента са в процес на
изпълнение и предстоят сключване на договори.
Извършена е продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост в
землища Горска поляна, Крайново, Попово, Болярово, Шарково чрез публичен търг с
явно наддаване. В процес на изпълнение са 2 от решенията, предстоят сделки.
Решение № 119/30.05.2016 г. не е прието от Общинския съвет.
По решенията на Общинския съвет за одобряване на задания и разрешение за
изготвяне на ПУП, издадени са заповеди на кмета и са влезли в сила решенията.
Обявени са решенията в Държавен вестник, за което е необходимо, съобщено е на
заинтересованите лица. Относно решения № 77 и
№ 124 за
даване на
предварително съгласие за право на прокарване на оптична кабелна линия през
имоти –общинска собственост, към момента е внесен ПУП за одобряване и след това
предстои издаване на заповед за право на прокарване. Решенията са влезли в сила и
се изпълняват.
В заседанието през месец април, съгласно решение № 105/25.04.2016 г.
Общинския съвет е дал разрешение на община Болярово да участва в Регионално
сдружение на общините Елхово и Болярово за управление на отпадъците.
Приет е отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното изпълнение, съгласно решение № 92. Продължава издирването
и
актуването на имотите общинска собственост.
С решение № 38/29.01.2016 г. ОбС приема план – сметка за приходите и
разходите към дейност “Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов” за 2016
година. Работи се по приетия допълнителен годишен план за дърводобив на
дървесината.
отдел „Хуманитарни дейности“
В този отдел се е работило по доста от решенията през първото шестмесечие
на 2016 година.
През периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. са приети следните отчети: отчет за
изпълнение на младежките дейности в община Болярово за 2015 г. и Общински
годишен план за 2016 г., като същите са предоставени на областния управител; отчет
за работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по
Закона за закрила и развитие на културата;
Празничния календар за честването на годишнини и други празници в
общината за 2016 г. е приет и дейностите изпълняват се през текущата година.
С решение № 48/29.02.2016 г. е приета програма за развитие на читалищната
дейност в общината за 2016 г. Сключени са договори с председателите на народните
читалища, а копия от договорите са изпратени на Общински съвет Болярово.
Приета е мрежата от училища и детски градини за 2016/2017 г. и са утвърдени
самостоятелните и слетите паралелки с ученици под минималния брой в община
Болярово. Това включва СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово, ОУ „Стефан
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Караджа“ – с. Стефан Караджово и ЦДГ „Здравец“ – гр. Болярово и филиали в селата
Воден, Шарково и Ст. Караджово. Осигуряват се средства в размер на 28 2018 лева
за дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общообразователни
училища“ за издръжка на 28 бр. ученици от ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан
Караджово за учебната 2016/2017 година.
Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията
на община Болярово за периода 2016-2019 г. е приета през месец март с решение №
67. Мерките и дейностите свързани с нея се изпълняват в течение на целия период и
се работи активно.
На заседанието през месец април са приети докладите за осъществените
дейности и изразходваните от бюджета средства през 2015 г. на народните читалища
в общината с решения от № 85 до № 90. Отчетите за приходите и разходите на
читалищата са публикувани на сайта на общината.
Работи се по решения 96 и 97 от 25.04.2016 г .с които са приети Стратегия за
развитие на социалните услуги в общината за 2014-2020 г. и Годишен план за
развитие на социалните услуги за 2017 г.
отдел „Проекти и обществени поръчки“
Работи се активно по всички проекти в общината. Първото шестмесечие на
2016 година касае следните проекти:
В заседанието на Общински съвет през месец февруари са взети решения за
кандидатстване по 3 проекта, свързани с трансгранично партньорство. Подадени са 3
проекта по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България –
Турция 2014-2020 г. и в момента са в процес на оценяване.
Решения № 84 и № 109 са свързани с кандидатстване за финансиране на
ремонти на църкви в селата Воден, Стефан Караджово, Ружица и Камен връх.
Проектите за Стефан Караджово и Воден са подадени от Църковните настоятелства
по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В момента са в процес на
оценка от комисията за разглеждане на проектни предложения.
Прие се решение за участие на община Болярово в СНЦ „МИГ Елхово –
Болярово“. Целта е, създаване на стратегия и подаване на проектно предложение за
осигуряване на изпълнението й.
През месец юни с решения № 127 и № 128 се одобриха споразумения за
партньорство, относно два проекта, свързани с образованието - за училищата в
община Болярово и ЦДГ, филиали за децата в предучилищна възраст. Двата проекта
са одобрени. В момента са на етап сключване на договори.
Като слабост в работата на общинската администрация са пропуските при
изпращането от главните експерти и специалистите, подготвили административните
актове /заповеди и договори/ и техните изменения и допълнения в изпълнение на
решенията на ОбС редовно в тридневен срок съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1,
т. 18 от ЗМСМА
Тази слабост може да бъде отстранена, чрез по-голям контрол от страна на
общинското ръководство.
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