ОТЧЕТ
За работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие
на 2016 година
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателя на Общинския съвет
изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и
на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на
населението на общината, по ред определен в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет.
През първото шестмесечие на 2016 година Общинския съвет и неговите
постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми,
спазвайки законите на Република България и съгласно Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Болярово.
От началото на мандата 04.11.2015 година са проведени 12 заседания на
Общинския съвет, в т.ч. три извънредни заседание през месец ноември 2015, и
месец май и юни 2016 г. На заседанията са взети 133 решения. С пълно
болшинство са приети 106 решения. 19 решения са приети с по 1 глас“въздържал
се”. Решение № 2 е прието с 6”за”, 1 „против” и 1 “въздържал се”. Решение № 56 и
73 са приети с 8”за” и 2 „против”. Решение № 62 е прието с „9”за” и 1 „против”.
Решение № 102 е прието с „10”за”, 1 „против”. Решение № 103 е прието с „8”за”, 2
„против” и 1 “въздържал се”. Решение № 118 е прието с „8”за” и 2 “въздържал се”.
Решение № 119 НЕ е прието с 1”за” и 9 “въздържал се”.
На четири от заседанията са присъствали всички съветници. На второто и
единадесетото заседание са отсъствали по 3-ма съветника, а на четвърто, шесто,
седмо, девето, десето и дванадесето са отсъствали по един съветник. По
неуважителни причини отсъстващи съветници, на заседания на ОбС, няма.
Всички заседания са провеждани по предварително утвърден план за
работата на Общинския съвет приет с решение № 35/29.01.2016 г. в съответствие с
Правилника за неговата работа одобрен в началото на мандата с решение №
3/25.11.2015 г.
С решение № 5/25.11.2015 г. са приети и одобрени три комисии на
общинския съвет, които да разглеждат постъпилите материали.
Многообразието от различни цели и задачи предопределя тематиката и
количеството информация адресирана до Общинския съвет и неговите постоянни
комисии. В постоянните комисии се водят спорове, правят се различни
компромиси, за постигане на общо становище, което да е най-правилно и полезно
за общината. Постоянните комисии редовно провеждат заседания, по план,
спазвайки Правилника на ОбСъвет. Най-много въпроси, през отчетния период, е
разгледала Постоянната комисия по бюджет, финанси, общинска собственост,
икономика, благоустрояване, инфраструктура и околна среда за решаване на
общинските проблеми. Постоянните комисии разглеждат предоставените им
проекти за решения и други актове компетентно и професионално. А когато им е
необходима специализирана информация, на заседанията на Комисиите, се канят
специалистите от общинската администрация или други компетентни лица.
Становищата на комисиите се вземат след задълбочена дискусия и гласуване за
всяко предложение. Наблюдават се, и някой отклонения от тази положителна
практика, като в отделни случаи, понякога, без да се излагат аргументи за това, не
винаги се мотивира становището на комисията.
В заседанията на Общинския съвет се разглеждат проблеми от различно
естество, съобразно предвидените в чл.21, ал.1 от ЗМСМА правомощия на
Общинския съвет.
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Преобладаваща част от внесените и разглеждани въпроси са свързани с
финансовото състояние на общината. Прие се отчета по изпълнението на бюджета
на общината за 2015 година. Във връзка с приемане на бюджета на Общината за
2016 год., бе приета програма за управление и разпореждане на общинската
собственост, план-сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2016
година и план-сметка на Звено към дейност “Селско стопанство, горско стопанство,
лов и риболов” за 2016 година, след което се прие и бюджета на общината за 2016
год., С решение бе приета стратегията за управление на общинската собственост
за мандат 2015-2019г..
На основание чл.27, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС за съставяне, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет с решения №№ 68, 100, 122 и 130 се прие
промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2016 година.
Във връзка с чл.82, ал.2 от Закона за публичните финанси се прие и одобри
бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г. на община
Болярово.
Приоритет в решенията на Общинския съвет са утвърждаването на
проектната готовност и предложенията за активно използване на ресурсите от
фондовете и програмите на ЕС. В тази връзка Общинския съвет взе решения за
кандидатстване със следните проекти:
- “Нарастване на туристическата привлекателност на трансграничния регион
чрез инвестиции в читалищна и културна инфраструктура“ по Програма за
трансгранично сътрудничество България - Турция .
- “Въвеждане на система за превенция на наводненията в трансграничния
регион Болярово-Кофчаз“ по Програма за трансгранично сътрудничество БългарияТурция.
- “Съвместни трансгранични инициативи за създаване на екологично чист
регион“по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция.
С две свой решения през месец юни одобри споразумение за партньорство
относно изпълнение на проектите:
- „Заедно да учим и творим” по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците
от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.
- „Децата на Болярово – успешна интеграция в образователната система и
подобряване на учебната среда в общината“ по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 – „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на
Оперативна програма „Наука и образование на интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
С решения №№ 84 и 109 взети през месец март и април общинския съвет
подкрепи църквите: Храм „Свети Влкмч. Георги” – с. Воден; Храм „Успение
Богородично” – с.Стефан Караджово; Храм „Свети Константин и Елена” – 1883 г. –
с. Ружица; Храм "Св. Атанасий " – 1871 г. - с. Камен връх относно кандидатстването
им за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с
проекти, свързани с реконструкция и ремонт на сградите с религиозно значение и
подобряване на прилежащите пространства, включително и вертикална
планировка.
Особено значими, за работата на общинската администрация, са решенията
свързани с приемането, изменението и допълнението на общинските наредби и
правилници. На някои от заседанията на ОбС се прие изменение и допълнение на
Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услугите, актуализация на Наредба № 4 за съставянето и отчитането на бюджета
на общината. Беше приета Общинска програма за закрила на детето на община
Болярово за 2016 г. и Стратегията за развитие на социалните услуги в община
Болярово /2016 г.-2020 г./
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С особена грижа и внимание се обсъди готовността на двете средищни
училища и детски градини на територията на общината за учебната 2016/2017
година.
Разгледани и приети бяха следните отчети: годишния отчет на МКБППМН
при община Болярово за 2015 година; годишния отчет за изпълнението на
програмата за управление на мандата 2011-2015 г.; отчет за изпълнение на
младежките дейности в община Болярово за 2015 г. и Общински годишен план за
младежта за 2016 г ; отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на
детето на община Болярово за 2015г.; отчета за второто шестмесечие на 2015 г. от
01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. на кмета на общината за изпълнение на решенията на
ОбС Болярово ; отчет за управлението на общинската собственост през 2015г.;
отчет на комисията за детето за 2011 година; отчет за работата на общинската
администрация,кметовете
и
кметските
наместници
по
Закона
за
вероизповеданията; отчет за дейността на читалищата; отчет по организацията на
работата на общинската администрация по изпълнението на разпоредбите на
Закона за опазване на селскостопанското имущество и административно
наказателната практика за периода 20011-2015 год.; отчет за състоянието на
земеделския отрасъл на територията на община Болярово за стопанската 2015 2016 година и мерки за неговото развитие; отчет за организацията на работата на
общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл.133,134,178 и
други разпоредби за общините по Закона за ветеринарно-медицинската дейност;
отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и
кметските наместници по Закона за гражданската регистрация; отчет за работата
на общинската администрация, кметове и кметски наместници по Закона за
закрила и развитие на културата.
На своите заседания Общинския съвет прие програмата за управление на
Община Болярово за мандата 2015 – 2019 година, програмата за развитие на
читалищната дейност в община Болярово през 2016 г., програмата за развитие и
насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община
Болярово. Утвърдиха се плана за противодействие на тероризма в община
Болярово и годишния план за развитие на социалните услуги за 2017 година в
община Болярово.
С решение се прие и календара за културните дейности през 2016 година в
общината.
Не малка част от решенията на Съвета са свързани с управлението и
разпореждането с общинско имущество. На вниманието на Общинския съвет бяха
обсъдени въпросите:
- относно ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията
на община Болярово за 2016 година;
- относно продажбата на дървесина от общинския горски фонд на територията
на община Болярово за 2016 година;
- относно продажба на имоти частна общинска собственост.
- относно предоставянето под наем и аренда на земеделска земя /пасища,
мери, ливади, ниви, полски пътища и др.подобни/;
- относно учредяване право на ползване;
- относно учредяване право на строеж;
- относно право на прокарване на подземни кабелни линии през имоти
собственост на общината по различни обекти.
- относно одобряване на задания и даване на разрешения за изготвяне на
ПУП-ПРЗ.
- относно одобряване на Проект на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване на заявени имоти на граждани желаещи процедури по
ЗУТ.
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За подготовка на всяко едно от заседанията на Общинския съвет писмено се
уведомява кмета на Общината за предоставяне, пред Председателя на ОбС, в срок
всички материали по приетия План за работата на ОбС за съответния месец.
Между ОбС и кмета на Общината съществува добра координация. Правим
всичко необходимо внасяните материали, в комисиите и заседанията на ОбС, да са
обосновани и законосъобразни. За целта сме въвели практика, проекто решенията
по
внасящите
докладни
записки
се
преглеждат
предварително
по
законосъобразност от адвокат работещ по договор за правна помощ с общината.
Настоящият отчет за работата на ОбСъвет през І-то полугодие на 2016
година е ярък показател за отговорността, грижата и вниманието, с които се
отнасяме при решаването на жизнено важни въпроси, касаещи създаването на
реални условия за живота и бита на живеещите на територията на общината.
Да се надяваме, че през следващия период от мандата усилията ни ще
бъдат насочени към осъществяване на още много полезни и изпълними задачи за
подобряване живота в нашия пограничен край.
юли 2016 г.
гр.Болярово
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