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Годишен отчет
за изпълнението на Програмата за управление за мандат 2015-2019 година
през 2016 година

Работата на кмета на общината и на общинската администрация през 2016
година беше насочена към изпълнение на поетите ангажименти в предизборната
програма и целите и задачите, заложени в Програмата за управление на общината
за мандат 2015 – 2019 година /приета с Решение № 37 /29.01.2016г. от Общински
съвет-Болярово/, като се отчитаха наличните ресурси за постигане на оптимални
резултати.
Извършените дейности бяха насочени изцяло към постигане на
приоритетите, заложени в Програмата, а именно:
1. Обновени населени места с подобрено качество, стандарт на живот и
сигурност и съхранена околна среда;
2. Среда за устойчиво икономическо развитие;
3. Стимулиране на човешкото развитие;
4. Успешно

реализирани

инициативи

за

териториално

сътрудничество.
Настоящият отчет отбелязва постигнатото в отделните сфери на местното
самоуправление.
Финансова политика:
През изтеклата 2016 г. в сферата на финансите Община Болярово запази
тенденциите за финансова стабилност и устойчивост.
Продължават тенденциите и в развитието на приходната политика на
общината, съобразена с възможностите и потребностите на населението и при
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спазване на принципа на солидарност; ефективно и икономично разпределение на
финансовите ресурси при спазване на строга бюджетна дисциплина; обезпечено
изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране.
Доброто изпълнение на бюджета през 2016 година осигури възможността
извършваните разходи да бъдат своевременно плащани, в резултат на което не се
допусна наличие на просрочени задължения. Наред с това бяха поети и изплатени
ангажименти по проекти и програми във вид на съфинансиране и предоставени
временни заеми.
Към 31.12.2016 година изпълнението на общинските приходи е в размер на
1 569 373 лв., което представлява 88,52 % спрямо актуализирания годишен план.
Изпълнението по видове приходоизточници е както следва:
– данък върху недвижимите имоти
– данък върху превозните средства
– данък при придобиване на имущество
по дарение и възмезден начин
– приходи и доходи от собственост
– приходи от общински такси
– приходи от продажба на нефинансови
активи

59 505 лв. – 101,45 %
79 236 лв. – 100,42 %
116 940 лв. – 99,60 %
757 405 лв. – 95,47 %;
313 844 лв. – 127,78 %;
232 495 лв. – 49,67 %;

Спрямо миналата година собствените приходи са с 276 887 лв. повече, като
с това се запазва положителната тенденция на нарастване на общинските
приходи. И това
е в следствие предимно от работата на общинската
администрация, предприетите мерки за увеличаване на събираемостта на
общинските приходи и положителните тенденции в развитието на пазара на
недвижими имоти, предимно земеделска земя.
Взаимоотношенията на общината с Държавния бюджет през изтеклата
година възлизат на 3 649 069 лв. и са с 2640 лв. по-малко спрямо 2015 г.
Предприетите мерки за увеличаване на приходите, съчетани с активния
контрол върху разходите позволи да се приключи с остатък към 31.12.2016 г. в
размер на 240 512 лева, предимно в делегираните от държавата дейности.
Една от основните дейности на общинската администрация в сферата на
финансите е разработването, приемането и актуализацията на бюджета на
общината и финансово-счетоводното обслужване. За осъществяването й
служителите извършват поредица от текущи действия и операции, основаващи се
на принципите за законосъобразно, целесъобразно, пълно и точно отчитане и
управление на общинския бюджет.
За посочения отчетен период всички отчети за касовото изпълнение на
бюджета, счетоводни отчети и оборотни ведомости са изготвени в определените
срокове съгласно указанията, дадени от МФ и представени в МФ и Сметна палата;
извършена е инвентаризация на материалните активи; подготвени са и проведени
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процедури за обществени поръчки за материално-техническото снабдяване на
отделните бюджетни дейности.
За постигането на тези цели и за спазване на бюджетната дисциплина всички
дейности по предоставянето на публичните услуги на населението се извършват в
съответствие с приетата Интегрирана система за финансово управление и контрол
на община Болярово, разработена съгласно изискванията на Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор.
Периодически на така утвърдените процедури се извършва анализ и при
необходимост те се актуализират. За състоянието на системите за финансово
управление и контрол се изготвя ежегоден доклад, който се изпраща до
Министерство на финансите.
Събирането и отчитането на местните приходи е друга основна дейност на
общинската администрация. Звеното за МДТ извършва дейности по
администрирането на местните данъци и такси като приема и обработва данъчни
декларации по ЗМДТ, изготвя и издава удостоверения за данъчна оценка и други,
събира и отчита приходите по ЗМДТ. Към 31.12. 2016 г. са събрани общо данъчни
приходи в размер на 265249 лв. при годишен план 266000 лв., което е 99,72 % .
За същия период са издадени 2882 удостоверения за данъчна оценка, 69
удостоверения за декларирани данни и 158 за липса на задължения. За
извършените административни услуги са събрани в касата на МДТ 24967 лв.
Приети и обработени са общо 1736 бр. данъчни декларации, от които за
придобиване на недвижими имоти – 855 бр.; за придобити МПС – 132 бр.; за
патентен данък – 39 бр., за притежаване на куче – 36 бр. и за освобождаване от
сметосъбиране – 552 бр.
За установени и констатирани нарушения на данъчното законодателство са
съставени 12 бр. фишове на обща стойност 280лв., 2 бр. актове за установяване на
административни нарушения за 220 лв.
Като част от общото административното обслужване на гражданите са
издадени 65 удостоверения за осигурителен стаж и 224 удостоверения за получен
доход.
През 2016 година община Болярово беше обект на проверки от Сметната
палата и от Агенцията за държавна и финансова инспекция. Като проверките от
Сметната палата бяха две и обхващаха текущата отчетност, както и разходването
на публични средства през 2015 година.
АДФИ извърши тематична проверка на процеса на извършване на
капиталови разходи през 2016 година.
ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА 2016г.

Проекти в процес на изпълнение през 2016-2017 г.
№

Наименован
ие
на проекта

Източник на
финансиране

Обща
стойност
лева
3

Период на
изпълнение

Основни дейности
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1.

„Независим
живот за
жителите на
Община
Болярово”

Оперативна
програма
“Развитие на
човешките
ресурси“ 20142020г.

496 470,11 21 месеца - до
31.10.2017 г.

2.

"Децата на
Болярово успешна
интеграция в
образователн
ата система
и
подобряване
на учебната
среда в
общината"

"Наука и
образование за
интелигентен
растеж",
Министерство
на
образованието и
науката

134 607,36 29 месеца – до
лв. 31.12.2018 г.
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Общо 49 лица предоставят
интегрирани
социални
услуги – за лична помощ,
комунално-битови
дейности и подкрепа за
социално включване в
дома на потребителите. Те
са разпределени като
домашни
помощници,
социални асистенти и
лични
асистенти,
обгрижващи 130 лица с
увреждания и хора над 65
г. с ограничения и
невъзможност
за
самообслужване, живеещи
на територията на община
Болярово. За цялостното
функциониране на центъра
е
нает
персонал
управител и социален
работник.
Предвидена е работа с
детски
учители
и
преподаватели
с
цел
повишаване
на
квалификацията
на
педагозите от общината за
работа в мултикултурна
среда, като в същото време
се
преодоляват
негативните обществени
нагласи, основани
на
етнически
произход.
Осигурен е пълноценен
достъп на децата от бедни
ромски
и
български
семейства в предучилищна
подготовка и възпитание,
чрез работа с психолог и
логопед. Предвижда се
закупуване на оборудване,
обзавеждане,
дидактически материали,
спортни пособия, учебни
помагала. Създадени са
клубове по интереси фолклор и традиции - пея и
танцувам; детски театър;
приятели на природата;
безопасност
на
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3.

4.

„Национална
програма за
енергийна
ефективност
на
многофамил
ни жилищни
сгради”
Осигуряване
на топъл
обяд в
Община
Болярово

Министерството
на регионалното
развитие и
благоустройство
то, Българската
банка за
развитие
Оперативна
програма за
храни и/или
основно
материално
подпомагане

3 023 894,75 2015-2017 г.

52 537.98 12 месеца

движението;
спорт
и
развлечения за малките
деца; аз рисувам и
конструирам. Ще бъдат
закупени и униформи за
децата.
Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни
сгради. Саниране на три
жилищни
блока
в
гр.Болярово,
община
Болярово
Осигурена топла храна на
106
потребителя
от
община Болярово

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
1.

„Нови
Оперативна
възможности програма
за грижи”
„Развитие на
човешките
ресурси” 20142020 г., МТСП

24 391,15 до 20.05.2015г.
до 29.02.2016г

Осигурени
лични
асистенти и домашни
помощници,
както
и
медицинско обслужване
на потребителите.

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016 г.
1.

2.

Подобряване
на
туристическа
та
инфраструкт
ура в община
Болярово и
община
Кофчаз
Съвместни
гранични
инициативи
за създаване
на
екологично
чист район

Трансгранично
сътрудничество
2014-2020 г.
МРРБ

700 000 24 месеца

Ремонт и разширяване на
базата за отдих в село
Стефан Караджово

Трансгранично
сътрудничество
2014-2020 г.
МРРБ

240 000 24 месеца

Извършване
на
мониторинг
на
състоянието
на
обработваемите земи от
двете страни на границата.

5
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3.

4.

5.

6.

Увеличаване
на
капацитета
за защита на
природните
зони в
общините
Кюплю и
Болярово
Опазване на
дивата
природа в
общините
Кюплю и
Болярово
Нарастване
на
туристическа
та
привлекател
ност на
граничния
регион чрез
инвестиции
в
читалищната
и културна
инфраструкт
ура –
Читалищен
дом в
гр.Болярово
– III ти етап
Благоустроя
ване на
улици в
гр.Болярово,
община
Болярово

Трансгранично
сътрудничество
2014-2020 г.
МРРБ

200 000 24 месеца

Проучване
и
популяризиране на мерки
за опазване на околната
среда в защитените зони в
двете общини

Трансгранично
сътрудничество
2014-2020 г.
г., МРРБ

230 000 24 месеца

Популяризиране
на
дейности за опазване на
дивата природа в двете
общини

Програма за
развитие на
селските райони
2014 – 2020 г.,
МЗХ

389 798,40
без ДДС

2 години

Ремонт на сградата на
Читалище "Възраждане 1912"
гр.Болярово,
публична
общинска
собственост,
местонахождение
гр.Болярово,
общ.Болярово, обл.Ямбол.
Доставка на обзавеждане и
оборудване на библиотека
заседателна зала, зрителна
зала,
интернет
зала,
репетиционна
зала
,
съблекални, фоайе, и
фасада;

Програма за
развитие на
селските райони
2014 – 2020 г.,
МЗХ

1 955 696,41
без ДДС

2 години

Реконструкция
и
рехабилитация на част от
уличната мрежа на гр.
Болярово в пълен обем,
включващо подмяна на
съществуващите паважни
настилки по част от
разработваните улици с
асфалтова
конструкция,
както и изграждането на
нови асфалтови настилки
на
улиците
със
съществуващи,
но
износени такива., както
следва: ул. Г. Димитров,
ул. Младежка, ул. Н.
Вапцаров,
ул.
Иваян
Вазов, ул. Рила, ул. Т.

6
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7.

Реконструкц
ия на
водопроводн
ата мрежа на
с.Стефан
Караджово и
гр. Болярово,
община
Болярово с
обекти в
гр.Болярово,
с Ст.
Караджово,
с.Воден и
с.Мамарчево

Програма за
развитие на
селските райони
2014 – 2020
г.,МЗХ

5 758 375,43
без ДДС

2 години

8.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2016 г.

7

Узунов, ул. Максим Горки,
ул. Индже Войвода, ул.
Отец
Паисий,
ул.
Славянска,
ул.
Н.
Пехливанов, ул. Христо
Ботев, ул. Д. Благоев, ул.
Яне
Сандански,
ул.
Граничарска,
ул.
В.
Левски, ул. Г. Калчев
„Реконструкция
на
водопроводната мрежа на
село Стефан Караджово,
община
Болярово“
9982,07л.м.,
„Реконструкция
на
водопроводната мрежа на
град Болярово, община
Болярово“ - 578,33 л.м.,
„Реконструкция
на
водопроводната мрежа на
село
Воден,
община
Болярово“ - 924,70л.м.,
„Реконструкция
на
водопроводната мрежа на
село Мамарчево, община
Болярово“ - 318 л.м.
2)Цялостно
възстановяване
на
настилаката
над
водопровода - с.Стефан
Караджово
Цялостно
възстановяване
на
настилката
на
улици
Г.С.Раковски,
Д.Димов,
Т.Узунов,
Ив.Илчев,
Охрид,
Х.Димитър,
Ч.Войвода,
Вардар,
В.Левски,
Ср.гора,
Г.Димитров - 13215 кв.м;
3)Водопровод
под
цялостно възстановяване
на
настилката
„Реконструкция
на
водопроводната мрежа на
село Стефан Караджово,
община
Болярово“
4550,44 л.м.
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№

Наименование на
обществената поръчка

Вид
процедура

Стойност
на
поръчката

1.

"Доставка на хранителни Открита
продукти и санитарнопроцедура
хигиенни материали по 5
обособени позиции" ОП
1: Доставка на хляб и
хлебни изделия ОП 2:
Доставка на месо и месни
изделия ОП 3: Доставка
на други хранителни
продукти ОП 4: Доставка
на други хранителни
продукти - предназначена
позиция ОП 5: Доставка
на санитарно - хигиенни
материали

1 422 500,00
лв. без ДДС
1 707 000,00
лв. с ДДС

2.

„Извършване на текущ
ремонт на помещение за
център за почасово
предлагане на услуги”,
по проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“,
съфинансиран от
Оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-

2816, 86 лв.
без ДДС или
3380, 24 лв. с
ДДС

Открита
процедура
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Стойност
на договора
без ДДС с
избран
изпълнител

Статус на
поръчката

Приключена
По ОП1:
160 112,83
без ДДС
192 135,40
лв. с ДДС
По ОП2:
344 537,20
без ДДС
413 444,64
лв. с ДДС
По ОП3:
534 072,41
лв. с ДДС
По ОП 4:
181 388,20
без ДДС
217 665,84
лв. с ДДС
По ОП5:
40 520,75
без ДДС
48 624,90 лв.
с ДДС
Приключена
По ОП 1:
1147,90 без
ДДС
1377,48 с
ДДС
По ОП 2:
1455,85 без
ДДС
1747,02 с
ДДС
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3.

2.002 „Независим
живот”, съфинансирана
от Европейския съюз
чрез Европейски
социален фонд,
състояща се от две
обособени позици:
Обособена позиция 1:
Извършване на ремонтни
дейности
Обособена позиция 2:
Извършване на ремонтни
дейности - като
позицията е запазена за
участие на
специализирани
предприятия или
кооперации на хора с
увреждания.
„Предоставяне на пакет
Открита
от услуги за подготовка
процедура
за кандидатстване на
Община Болярово с
проект за „Реконструкция
на водопроводната мрежа
на село Стефан
Караджово и гр.
Болярово, община
Болярово”, със следните
обособени позиции:
Обособена позиция 1:
„Консултантски услуги
по подготовка на
проектно предложение:
„Реконструкция на
водопроводната мрежа на
село Стефан Караджово и
гр. Болярово, община
Болярово”;
Обособена позиция 2:
„Изготвяне на
инвестиционен проект
„Реконструкция на
водопроводната мрежа на
село Стефан Караджово и
гр. Болярово, община
Болярово”, необходим на
община Болярово за
кандидатстване по
Програмата за развитие

225 000,00
лв. без
ДДС,
270 000,00 с
ДДС

9

ОП 1:
43 900,00
без ДДС
52 680,00 с
ДДС

Приключена
ОП 2:
Прекратена
позиция
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4.

1.

2.

на селските райони 20142020г.”
"Предоставяне на пакет
Открита
от услуги за подготовка
процедура
за кандидатстване на
Община Болярово с
проект за "Основен
ремонт и реконструкция
на сгради с цел
преустройството им в
център за настаняване от
семеен тип", със
следните обособени
позиции: Обособена
позиция 1:
"Консултантски услуги
по подготовка на
проектно предложение:
"Основен ремонт и
реконструкция на сгради
с цел преустройството им
в център за настаняване
от семеен тип";
Обособена позиция 2:
"Изготвяне на
инвестиционен проект
"Основен ремонт и
реконструкция на сгради
с цел преустройството им
в център за настаняване
от семеен тип",
необходим на община
Болярово за
кандидатстване по
Програмата за развитие
на селските райони 20142020г."
Изготвяне на
инвестиционни проекти
на два обекта на
територията на община
Болярово
„Избор на изпълнител за
упражняване на
строителен надзор при
извършване на
строителство във връзка
с изпълнението на
националната програма

Публична
покана

Публична
покана
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260 000,00
лв. без ДДС,
или
312 000,00
лв. с ДДС

Приключена
По ОП1:
58 800,00
без ДДС
70 560,00 лв.
с ДДС
По ОП2:
195 000,00
без ДДС
234 000,00
лв. с ДДС

2 292 380,24
с ДДС
28 000 лв.
без ДДС или
33 600 лв. с
ДДС.

1 766 307,69
с ДДС
27 980,00
без ДДС
33576,00 с
ДДС

26 168, 18
лв. лв. без
ДДС или 31
401, 81 лв. с
ДДС.

10 362,60
без ДДС
12435,12 с
ДДС

Приключена

Приключена
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3.

4.

5.

за енергийна ефективност
на многофамилни
жилищни сгради на
територията на община
Болярово“
„Доставка на оборудване
на център за почасово
предоставяне на услуги
за социално включване в
общността или в
домашна среда“, по
проект BG05M9OP0012.002-0236-C01
„Независим живот за
жителите на Община
Болярово“, съфинансиран
от Оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP0012.002 „Независим
живот”, съфинансирана
от Европейския съюз
чрез Европейски
социален фонд;
„Изготвяне на оценка на
съответствието на
инвестиционни проекти и
осъществяване на
инвеститорски контрол
във връзка с
изпълнението на
националната програма
за енергийна ефективност
на многофамилни
жилищни сгради на
територията на община
Болярово“.
„Доставка на оборудване
за нуждите на Община
Болярово".

Публична
покана

5 810 лв. без
ДДС или
6 972 лв. с
ДДС.

5 810 лв. без
ДДС или
6 972 лв. с
ДДС.

Публична
покана

26 168, 18
лв. без ДДС
или 31 401,
81 лв. с
ДДС.

10 110,00 без Приключена
ДДС
12 132,00 с
ДДС

Публична
покана

15 000
(петнадесет
хиляди) лв.
без ДДС или
18 000 лв. с
ДДС.
121 375,62 с
ДДС

14296,00 без
ДДС
17 155,20 с
ДДС
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82 270,32 с
ДДС

Приключена

Приключена
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1.

„Доставка на един брой
употребяван автомобил
за погребални услуги”.

Директно
възлагане

2.

„Изготвяне на
технически проект на
обект „Нарастване на
туристическата
привлекателност на ТГС”
– Читалище III-ти етап”
Осигуряване на
консултантски услуги за
изготвяне на тръжни
документации за
провеждане на
обществени поръчки по
реда на ЗОП по проект
„Независим Живот за
жителите на Община
Болярово”
„Доставка на
обзавеждане за нуждите
на Център за услуги в
домашна среда по проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“
„Доставка на работно
облекло за нуждите на
Център за услуги в
домашна среда по проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“
„Доставка на
канцеларски материали
за нуждите на Център за
услуги в домашна среда
по проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“
„Избор на изпълнител за
изпълнение на мерки за
информация и
публичност по проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим

Директно
възлагане

3.

4.

5.

6.

7.

20 000 лв.
без ДДС
24 000,00 с
ДДС
6 666,67 лв.
без ДДС
8000,00 с
ДДС

18 900 лв.
без ДДС
22680,00 с
ДДС
6666,67 без
ДДС
8 000 лв. с
ДДС

Приключена

Директно
възлагане

2000 лв. без
ДДС
2400 с ДДС

2000 лв. без
ДДС
2400 с ДДС

Приключена

Директно
възлагане

2 227.40 без
ДДС
2 672,88 с
ДДС

2 094.39 без
ДДС
2 513,27 с
ДДС

Приключена

Директно
възлагане

1590,00 без
ДДС
1 908.00 с
ДДС

1590,00 без
ДДС
1 908.00 с
ДДС

Приключена

Директно
възлагане

2 100.00 без
ДДС
2 520,00 с
ДДС

2 090.66 без
ДДС
2 508,79 с
ДДС

Действаща

Директно
възлагане

4 137.25 без
ДДС
4964,70 с
ДДС

4 137.25 без
ДДС
4964,70 с
ДДС

Действаща
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Приключена
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8.

9.

живот за жителите на
Община Болярово“
„Организиране и
провеждане на обучения
на персонала назначен в
Център за услуги в
домашна среда, за
предоставяне на
социални услуги по
Проект BG05M9OP0012.002-0236-C01
„Независим живот за
жителите на Община
Болярово“
Изготвяне на комплексен
доклад – р.Поповска 300
м

10. Консултантски услуги за
разработване на
документации за
обществени поръчки по
ЗОП

1.

2.

1.

„Ремонт на общински
сгради, благоустроявания
и асфалтови кърпежи на
общински пътища в
Община Болярово по две
обособени позиции”.
Обособена позиция 1 –
„Извършване ремонт на
общински сгради в
Община Болярово“;
Обособена позиция 2 –
„Благоустроявания и
асфалтови кърпежи на
общински пътища в
Община Болярово
„Зимно поддържане и
снегопочистване на
общинските пътища през
2017 г. в Община
Болярово”
„Доставка на
електрическа енергия за

Директно
възлагане

720,00 без
ДДС
864,00 с
ДДС

720,00 без
ДДС
864,00 с
ДДС

Действаща

Директно
възлагане

2 500,00 без
ДДС
3000,00 с
ДДС
3000,00 без
ДДС
3600,00 с
ДДС

2 500,00 без
ДДС
3000,00 с
ДДС
3000,00 без
ДДС
3600,00 с
ДДС

Приключена

Директно
възлагане

53 929,58 с
ДДС
Събиране на 157 500 лв.
оферти
без ДДС или
ДДС

52 438,76 с
ДДС
По ОП1:
84 000,00 с
ДДС
По ОП2:105
000,00 с
ДДС

Събиране на 61 083,33 лв. 73 300,00 с
оферти
без ДДС или ДДС
лв. с ДДС.

262 300,00
сДДС
115 130,79
лв. без ДДС

Открита
процедура

13

178 300,00 с
ДДС
-----------

Приключена

Приключена

Приключила

Подписване
на Договор с
фирмата
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нуждите на община
Болярово”

Прогнозното
количество
за срока на
договора /12
месеца/ е до
878 611
kWh.

1.

„Изработване проект на
Общ устройствен план на
община Болярово, област
Ямбол“.

Публично
състезание

1.

Пазарни консултации за
изпълнение на
заложените дейности при
реализация на проект
"Нарастване на
туристическата
привлекателност на
граничния регион чрез
инвестиции в
читалищната и културна
инфраструктура Читалищен дом в гр.
Болярово - трети етап"

Пазарна
153 283,22 с
консултация ДДС

126 500.00
лева без
ДДС.

избрана за
изпълнител

-------------

Подписване
на Договор с
фирмата
избрана за
изпълнител

153 283,22 с
ДДС

Приключила

Договори, директно възложени
1.

2.

„Избор на изпълнител за 9000,00 лв.
извършване на здравносоциална услуга –
рехабилитация, по проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“
„Избор на изпълнител за 9000,00 лв.
извършване на здравносоциална услуга –
медицински грижи в
домовете на пациентите,
по проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“
14

9000,00 лв.

Действаща

9000,00 лв.

Действаща
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3.

4.

5.

„Избор на изпълнител за
извършване на здравносоциална услуга Психиатрични или
психологични услуги в
изпълнение на проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово”
„Застраховка на
придобито обзавеждане и
оборудване по проект
BG05M9OP001-2.0020236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово”
Доставка на консумативи
за офис техника

Доставки на канцеларски
материали
7. Доставка на един брой
нов лек товарен
автомобил за превоз на
храна
8. Изготвяне на комплексен
доклад – ОУ Стефан
Караджа, с.Ст.
Караджово
9. Консултански услуги във
връзка с кандидатстване
на проект Читалище III
етап по ПРСР
10. Консултански услуги във
връзка с кандидатстване
на проект
„Благоустрояване на
улици” по ПРСР
11. Изготвяне на
инвестиционен проект за
РВМ в населените места
в община Болярово
12. Изпълнение на дейности
по информация и
публичност по проект
„Децата на Болярово –
успешна интеграция в
образователната система
и подобряване на
6.

9000,00 лв.

9000,00 лв.

Действаща

75,00 лв.

75,00 лв.

Приключена

До 12
000,00 с
ДДС
До 9 000,00
с ДДС
25 000,00
без ДДС

До 12 000,00
с ДДС

Приключена

1800,00 с
ДДС

1800,00 с
ДДС

Приключена

3600,00 с
ДДС

3600,00 с
ДДС

Приключена

18 000,00
лв. с ДДС

18 000,00 лв.
с ДДС

Приключена

35 988,00
лв. с ДДС

35 988,00 лв.
с ДДС

Приключена

2400,00 лв.с
ДДС

2400,00 лв.с
ДДС

Действаща
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До 9 000,00 с Приключена
ДДС
29 417,11 с
Приключена
ДДС
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учебната среда в
общината”
134 863,00 с
ДДС

139 280,11 с
ДДС

За зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на
територията на Община Болярово за 2016 г. бяха предвидени 55 083 лева без ДДС.
Услугите бяха изпълнени от „Пътно поддържане Елхово“ ЕООД. Изпълнителят е
избран след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
За ремонт на общински сгради, водостоци, язовири, мостове, паркове,
канавки и благоустрояване бяха разпределени 189 000 лева с ДДС, по две
обособени позиции : Обособена позиция 1 - Ремонт на общински сгради – 84 000
лева и Обособена позиция 2 – Благоустроявания и асфалтови кърпежи на
общински пътища в Община Болярово – 105 000 лева с ДДС.
По обособена позиция 1 бяха изпълнени ремонтни дейности на сгради на :
кметства, на община Болярово, на ДГ „Здравец и филиали“, медицински пункт в
ДВХУИ с. М. Шарково, Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град
Болярово, автогарата в град Болярово. Избраният изпълнител по реда на Закона за
обществените поръчки беше „Мириан“ ЕООД, град Стралджа.
По обособена позиция 2 се извършиха ремонти на общински пътища и
улици, тротоарни настилки в град Болярово, село Малко Шарково,
благоустрояване на гробищни паркове и др. под.
Дейностите се извършиха от „Технострой-инженеринг 99“ АД, град Ямбол,
след провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.
Ремонтите бяха извършени през месеците септември и октомври.
Осъществи се доставка и монтаж на платформен лифт за хора с увреждания
в ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания в село Мамарчево от фирма
„Вертикал 1“ ЕООД, град Хасково на стойност 33015,16 лева с ДДС.
За нуждите на община Болярово през 2016 година се закупиха автомобил за
траурни ритуали на стойност 18900 лева с ДДС и лекотоварен автомобил на
стойност 29515 лева с ДДС.
През 2016 година се извърши реконструкция на парково улично осветление
в село Воден и село Мамарчево на стойност 15 000 лева с ДДС от „КараивановиКомерсиал “ ЕООД, гр. Тополовград.
Фирма „Караиванови-Комерсиал“ ЕООД, град Тополовград обслужва
съоръженията за външно улично осветление, електротехнически, строителни и
механични съоръжения като разпределителни уредби, кабелни мрежи, носещи
конструкции на територията на община Болярово
Бяха проведени 14
заседания на Експертния съвет по устройство на територията, изготвени са 163 бр.
скици, 15 бр. визи за проектиране, издадени са 38 разрешения за строеж, 10 бр.
удостоверения за ползване, 54 броя удостоверения за търпимост. Издадени са 10
16

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА
МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

бр. разрешения и са одобрени 13 броя подробни устройствени и парцеларни
планове. Одобрени са 38 бр. технически проекти и е издадени пет разрешения за
депониране на строителни отпадъци и земни маси.
В началото на 2015 година започна да функционира общинския приют от
отворен тип за безстопанствени кучета, който обслужва всички населени места от
общината. През 2016 година в приюта следно бяха настанени настанени 15 кучета.
За настоящата година има осиновени 2 броя кучета и върнати по места на
залавяне8 броя кучета.
През 2016 година се извърши анализ на морфологичния състав на битовите
отпадъци, генерирани на територията на община Болярово в продължение на 4
сезона за сумата от 6151,20 лева с ДДС, която се възстанови от РИОСВ-Стара
Загора.
През 2016 година продължиха целенасочените действия за недопускане да
се разреши осъществяването на инвестиционното предложение за добив на
индустриални минерали на софийските фирми „Елимар” ООД и „Минера- ММ”
ООД в землището на село Малко Шарково.
Социална политика и здравеопазване
В Община Болярово е изградена и непрекъснато се развива мощна система
от социални услуги, осигуряващи грижа за хората в неравностойно положение.
През 2016 година на територията на общината функционираха следните
видове социални услуги:
- „Дом за възрастни с умствена изостаналост” - в село Малко Шарково с
капацитет 85 места, от които към 31.12.2016г. са заети 84 места. Осигурено е 24 –
часово медицинско обслужване. В залите за трудотерапия се водят занимания с
около 50 най-тежко увредени жени, с които се работи по програма, разработена
съвместно с експерти от Сдружение за подпомагане на домове за хора с
увреждания в чужбина – гр. Кьолн, Германия. Екипът на дома се състои от 48
щатни бройки.
- „Дом за стари хора” - село Воден, с капацитет 30 места, от които към
31.12.2016 г. са заети 28 места. Екипът на дома се състои от 14 щатни бройки.
- „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” в село Малко
Шарково, с капацитет 8 жени, който е изцяло запълнен.
- „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” в гр. Болярово,
с капацитет 8 жени, който е изцяло запълнен. Екипът на дома се състои от 5 щатни
бройки.
- „Защитено жилище за хора с физически увреждания” в гр. Болярово,
с капацитет от 11 души, като към 31.12.2016 г. са заети 10 места. Екипът на дома
се състои от 7,5 щатни бройки.
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- „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Болярово, с
капацитет 25 места. През 2016 година услугата е ползвана от 70 лица. Екипът на
дома се състои от 7,5 щатни бройки.
- „Обществена трапезария” -Фонд „Социална закрила” към Министерство
на труда и социалната политика за осма поредна година финансира
продължението на проект „Обществена трапезария”, като отпусна средства за
храна на 40 потребители от община Болярово в продължение на 83 дни за периода
01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. Размерът на финансирането на услугата за 2016 г.
възлиза на 7 636 лв. Дейността по проекта през 2016 г. е насочена към найнуждаещите си жители на общината ни, а именно в селата Попово, Воден,
Ружица, Оман.
- „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово” - С проектно
предложение през месец май 2016 г. общината кандидатства за втора година пред
Агенцията за социално подпомагане за разкриване на две трапезарии. Дейността
по проекта бе насочена към най-нуждаещите се жители на общината ни, а именно
в гр. Болярово и селата: Попово, Дъбово, Вълчи извор, Ружица, Камен връх ,
Оман, Воден, Ст. Караджово, Мамарчево, Шарково, Златиница, Крайново, Голямо
Крушево, Горска поляна. Осигури се топла храна на 106 потребители на стойност
67 313,18 лв. Проектът продължава да се изпълнява и през 2017 година.
- Социална услуга „Личен асистент” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”- по проект на Агенцията за социално подпомагане чрез
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” , в който
партньор е община Болярово. От месец май 2015 г. до 29.02.2016 г. се включиха
18 потребители и се осигури работа на 18 безработни лица, ангажирани като
„Личен асистент”, преминали обучителен курс. По проекта бяха назначени 5
медицински специалисти, които посещаваха потребителите на социалната услуга
«личен асистент» в домовете им по предварително изготвен месечен почасов
график. Общата стойност на проекта е 50 460, 46 лв.
- Социална услуга „Личен асистент”, „Домашен помощник”,
„Социален асистент” по проект „Независим живот”.
Продължава изпълнението на проект „Независим живот за жителите на
община Болярово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Бенефициент по проекта
е община Болярово. Проектът е на стойност 496 470,11 лв., като размера на
безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Срокът за изпълнение на проекта е 21
месеца – 01.02.2016 г. до 31.10.2017 г., а на социалните услуги 18 месеца –
01.04.2016 г. до 30.09.2017 г.
В проекта са трудово ангажирани 49 лица в активна възраст на позициите
„Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Социален асистент” които оказват
подкрепа за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социално
включване в дома на потребителите. Специализираните медико-социални услуги
се изпълняват от медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, управител и
социален работник..
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По настоящият проект е осигурена дългосрочна подкрепа в домашна среда
и предоставяне на интегрирани услуги на 130 лица с увреждания и хора над 65 г.
с ограничения и невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на
община Болярово.
- Социална услуга „Домашен социален патронаж” - местна бюджетна
дейност, финансирана със собствени средства, с капацитет 180 потребители от гр.
Болярово и селата на територията на общината. Средния брой на потребителите
за 2015г. е 95 лица. Храната се разнася до населените места от общината , в които
има потребители и до домовете на нуждаещите се ползватели на услугата. Таксите
за социалните услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по Закона
за местните данъци и такси / ЗМДТ/ в размер на 1,50 лв. за ден за едно лице, което
включва - доставка на топла храна за обяд – супа и основно ястие;
- „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция”
е открит с Решение №509/29.04.2015 г на Общински съвет Болярово на адрес: с.
Мамарчево, ул. „Тодор Узунов” № 9 с капацитет 15 потребители и целева група
възрастни хора с деменция. От 01.04.2004 г. със Заповед № РД01-322/21.03.2016
г. на Изпълнителния директор на АСП, град София, услугата е делегирана от
държавата дейност. Капацитетът е изцяло запълнен.
Съгласно „Методика за определяне длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността” е утвърдена
обща численост на персонала 13,5 щатни бройки
- „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически
увреждания” е открит с Решение №510/29.04.2015 г на Общински съвет Болярово
на адрес: с. Мамарчево, ул. „Тодор Узунов” №9 с капацитет 8 потребители и
целева група възрастни хора с физически увреждания за които е налице риск от
институционална грижа. Капацитетът е изцяло запълнен.
Съгласно „Методика за определяне длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността” е утвърдена
обща численост на персонала 7 щатни бройки.
През месец декември 2016 г. със средства от бюджета на общината е
закупено и монтирано съоръжение /платформен лифт/ за осигуряване на достъпна
среда на лицата с увреждания ползващи услугата. Подготвено е предложение до
Директора на Дирекция социално подпомагане гр. Елхово за изготвяне на
становище от тяхна страна и издаване на Заповед от Изпълнителния Директор на
АСП гр. София за да бъде услугата финансирана като делегирана държавна
дейност.
- Клубове на пенсионера. От местните дейности са разкрити и
функционират клубове на пенсионера в осем населени места на общината
Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево, Воден, Стефан Караджово, Попово,
Шарково, Горска поляна, Крайново. В тях около 300 пенсионери и самотни стари
хора, които нямат сериозни здравословни проблеми прекарват голяма част от
свободното си време в срещи и занимания според интересите си, поддържат лични
и социални контакти. В някои от клубовете са създадени самодейни певчески
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групи, които активно развиват своята дейност като участват във фестивали,
събори и инициативи във връзка с осъществяването на Културния календар на
общината. За осъществяването на инициативите си те получават финансова и
методическа помощ от ръководството на община Болярово.
- Еднократни помощи 2016 г. За решаване на социалните въпроси са
предвидени средства в общинския бюджет за предоставяне еднократни помощи
на граждани от Община Болярово. По предложения на кмета на общината,
относно отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от Община
Болярово, след вземане на решение на ОбС Болярово за 2016 г. са подпомогнати
117 лица със сумата от 12 010 лв., осигурени са средства на ученици от социално
слаби семейства за закупуване на дрехи, обувки, учебници и учебни помагала за
СОУ „Д-р Петър Берон” гр. Болярово – 2100 лв., за ОУ „Стефан Караджа”
с.Ст.Караджово - 1300 лв., ЦДГ „Здравец” и филиали – 1000 лв., отпусната е и
помощ за пострадалите след взрива в община Хитрино.
Медицинското обслужване на населението се осъществява от 3
общопрактикуващи лекари, обслужващи 3400 пациенти и двама стоматолози.
През 2016 г. с решение на общинския съвет се осигуриха по 200 лв. на месец
на общопрактикуващите лекари, по 8 м3 дърва и безвъзмездно са предоставени
помещения за медицински пунктове, осигурено е безплатно жилище на единия от
докторите.
Оборудвани са и добре функционират здравните кабинети в ЦДГ”Здравец”
и филиалите и в СОУ ”Д-р П. Берон” и ОУ ”Стефан Караджа” и в социалните
заведения на територията на общината.
Физиотерапевтични грижи нуждаещите се ползват в ЦСРИ-гр.Болярово.
Образование, култура и младежки дейности
- Бюджетни разходи общо 1 185 006 лв.
В т.ч.
- училища 716553 лв. .
-ДГ
312763 лв.
- Други дейности по обр.
107405 лв.
- столове
48285 лв.

.

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

В община Болярово функционират:
- две училища-СУ “Д-р Петър Берон” в гр. Болярово и ОУ “Стефан
Караджа” в с. Стефан Караджово;
-ч етири детски градини- в град Болярово, селата Ст. Караджово, Воден и
Мамарчево и Шарково- където преобладаваща част от децата са от ромски
произход
- В училищата се обучават 285 ученици през 2016/2017 учебна година
- в ДГ – 89
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- Обучението се осъществява от 42 педагози
- През периода са изразходени за текущи ремонти 540 лв.
- Извършени са подобрения в ДГ “Здравец” през 2016 г., които включват
следното: извършване на основни ремонти на детските градини на стойност 10
000 лв. и закупуване на компютър - 1776 лв.
- В училищата са извършени разходи за придобиване на ДМА – 13711 лв.
- За извозването на пътуващи ученици до 16 г. са изразходени общо 90781
лв. , от тях 65029 в СУ гр. Болярово, 23089 лв. в ОУ с. Стефан Караджово и в ДГ
– 2663 лв.
- За извозването на ученици над 16 г. с решение на Общинския съвет от
общинския бюджет са изразходени 9124 лв., а за транспорт на пътуващи учители
– 20960 лв .
-Изразходени са 35823 лв. за отопление– 24138 лв за училищата и 11685 лв.
за детските градини.
-Осигурени средства за поевтиняване на закуски за всички ученици и обяд
за желаещите да се хранят в ученическия стол при СУ “Д-р Петър Берон” на
стойност 19401 лв. и ОУ „Ст. Караджа” 18279 лв.
- За храна в детските градини общината е изразходила 30 049 лв.
- За подпомагане на деца и ученици от социално-слаби семейства са
закупени дрехи, обувки, учебни помагала на стойност 4400 лева
Култура
- В община Болярово функционират 6 читалища – в Болярово Мамарчево,
Воден, Ст. Караджово, Попово и Голямо Крушево.
-Финансовата им обезпеченост за периода е 586649 лв. в т.ч. 405845 лв. за
капиталови разходи
Културният живот в общината се организира съгласно Календар за
културните дейности и календарни планове на читалищата.
По особено тържествен начин се отбелязват:
- Националният празник 3-ти март; общински преглед на художествената
самодейност, ромският празник, общински коледен празник; среща с дейците на
културата и образованието за 24 май, международния ден на възрастните хора и
др.
- Детският фолклорен събор “Върбова свирка свири” е най-значимото
културно събитие за общината. През отчетния период се проведе деветнадесетото
издание на събора, финансово обезпечено от спонсори в размер на 9402 лв.
През 2016 г. се проведоха следните празници и събори:
- Национален празник на 3 март и празник на художествената самодейност
- общински коледен празник
- събори в селата Г. Крушево, Мамарчево, Ст. Караджово
- Землячески срещи в с. Попово, с. Воден и с. Горска поляна
- девети общински събор „Белянката”;
- за всички тези празници са изразходени общо 27774 лв.
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- За празника на гр. Болярово на Димитровден и предхождащи го
мероприятия има постъпления в размер на – 7463 лв. от дарения;
Важно присъствие в културния живот на общината има ДТС “Боляровче”с
многобройните си изяви от местен, регионален, национален и международен
характер. За него са изразходени 7500 лв.
- Важно място в обществено-политическия и културния живот на общината
заема и общинския вестник “Крайгранична искра”, които е изцяло на общинска
издръжка. През 2016 г. за издръжката на вестника са изразходени 23 825 лв.
Основните задачи на вестника са: да обнародва решенията и наредбите на
Общински съвет- Болярово; да информира читателите за събития, свързани с
общината; да отразява проблемите на жителите й; да подхранва любовта на
населението към родния край, българските традиции, бит и култура; да
информира хората за промените в законодателството на РБ, като разяснява
техните права и задължения.
В изпълнение на тези задачи през отчетния период вестникът е обнародвал
решения на Общински съвет-Болярово и наредби на общинското ръководство;
информирал читателите за основните събития в общината, свързани с
обществено-политическия и културния живот; отразил е проблемите на жителите
по населени места; издал е исторически материали за селата, подадени от
кметовете и кметските наместници; представил е на живеещите в общината
материали за наложените промени в законодателството.
Младежки дейности и спорт
По данни от преброяването през 2011 година , населението на възраст от 15
до 29 години е 558 души, а населението на общината е 4 160 души т.е 13 % от
общия брой на жителите на община Болярово са в интервала от 15 до 29 години.
Безработните от 18 г. до 29 г. към януари 2017 г. в Община Болярово е 39,
с 9 по-малко спрямо 2015 г. а за същия период на 2014 г. – 64 /с 16 по-малко/.
Голяма част от младежите, регистрирани в ДБТ са без или с ниско образование,
което е предпоставка за трудната им реализация на пазара на труда.
Младежите на възраст от 20 до 29 години имат следната образователна
структура: с висше образование са почти 6 % от всички на тази възраст, 40 % са
със средно образование, с основна степен са 28 %, а останалите са с начално или
незавършено начално образование. Има регистрирани 2 безработни младежи с
висше образование.
Физическото възпитание, спортът и социалният туризъм са основа за
укрепване на здравето и физическата годност на нацията и се поощряват и
подпомагат от общините и държавата.
Спортната база в община Болярово се състои от стадиони в град Болярово и
селата Голямо Крушево и Мамарчево, тенис-корт в град Болярово, оборудвана
фитнес-зала, спортните площадки и физкултурни салони на СУ ”Д-р П.Берон”,
ОУ ”Стефан Караджа”, ЦДГ „Здравец”.
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С цел правилното използване на съоръженията има назначен специалист
„Младежки дейности”. Ежегодно се извършва
поддръжка на залата и
съоръженията. Извършено е пребоядисване и освежаване на помещението, беше
извършен частичен ремонт на покрива на залата, подменена бе подовата настилка
в помещението, бяха закупени нови фитнес уреди.
Достъпът до всички спортни обекти на територията на община Болярово е
свободен за желаещите да спортуват.
С Решение № 41 от 22.05.2009г. на Ямболския окръжен съд е регистриран
„Волейболен клуб Болярово”.
С Решение №17/06.03.2009г. на Ямболски окръжен съд е регистриран
„Обединен спортен клуб Болярово”.
За младежки и спортни дейности през 2015 г. от общинския бюджет бяха
изразходени общо 40 179 лв.
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И
НЕПЪЛНОЛИТНИ

През 2016 г. основната дейност на МКБППМН при община Болярово беше
социално – превантивната (чл.10 от ЗБППМН).Тази дейност беше насочена към
реализацията на следните направления:
- усъвършенстване координацията между институциите;
- разширяване превантивната дейност на Местната комисия и овладяване на
детската престъпност, агресия и насилие;
- по-задълбочена съвместна работа с работещите в системата на
образованието и по проблемите на малолетни и непълнолетни.
В училищата на територията на Община Болярово, МКБППМН съвместно
с Училищните комисии за БППМН и представител на Отдел „Закрила на
детето” обучават децата относно правата им съгласно ЗЗД , Конвенцията на ООН
за правата на детето, провеждат се беседи и лекции, с цел повишаване
информираността на децата относно проблема насилие. Проведени са срещи –
разговори с деца и родители, с цел запознаването им със Закона за защита срещу
домашното насилие.
Съвместно с училищния координационен съвет за борба с тормоза, през
месец октомври бе проведена анкета сред учениците от 1 до 12 клас, чиято цел бе
да установим дали децата разпознават формите на агресията и дали насилието е
част от тяхното ежедневие. Резултатите от анкетата бяха обобщени и представени
както на децата, така и на техните родители.
При срещите си с учениците членовете на комисията извършваха и
индивидуално-превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане, извършили
нарушения на Правилника за вътрешен ред или такива от проблемни
семейства.Особено внимание се обръщаше на деца, чиито родители са извън
страната или на практика липсва родителски контрол. Заедно с председателите на
Училищните комисии се обсъждаха и планираха методите за въздействие и
подкрепа с цел утвърждаване на социално приемливо поведение, изграждане на
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положително отношение към обществените норми и правила и предотвратяването
оставането на маловръстните в извънучилищна среда.
На 25 февруари 2016 година в СУ „Д-р Петър Берон” – град Болярово,
МКБППМН организира и проведе мероприятие под мотото „Не на тормоза в
училище!” То бе по повод отбелязването на Международния ден за борба с
тормоза в училище или т.нар „Ден на розовата фланелка”.
Учениците изработиха постери по темата, които послужиха за фон на
мероприятието. Те представиха и презентация под наслов „Тормоз в училище“,
която имаше за цел да изясни както видовете насилие над личността, така и
причините, които го пораждат. Последва поетичен рецитал в унисон с главната
тема, представен от сборна група ученици в среден етап на обучение. Допълнение
към поетическите внушения беше и песента, която изпълниха. Рефренът: „Нека
бъде светлина!“ всъщност обобщаваше сякаш всичко казано по този вълнуващ
повод.
Бяха осигурени сувенирни материали (химикалки и ключодържатели) с
гравиран върху тях надпис: „Не на тормоза в училище!“
Във връзка с Празника на град Болярово – 26 октомври, традиционно
МКБППМН се включи с редица мероприятия, с времетраене една седмица.
Проведоха се следните дейности: конкурс за рисунка, есе и фотоснимка на тема
„Болярово- ти си в моето сърце”, детски междуучилищен и междуобщински
футболен турнир, ученически крос в СУ”Д-р Петър Берон”.
В турнира по футбол се включиха деца от цялата Ямболска област. Четири
отбора премериха сили на стадион «Болярово». И домакините и гостите за втори
път се срещат на стадиона по повод празника на града. Тенденция е това
мероприятие да стане традиционно.
От най-добрите творби от конкурса за рисунка, фотоснимка и есе на тема «
Болярово – ти си в моето сърце» бе изработена изложба, представена на жителите
и гостите на града.
Резултатите от проведената в началото на учебната година анкета сред
учениците и наличиета на агресивни прояви сред тях, ни подтикна да проведем
Ден на толерантността, който традиционно се отбелязва на 16 ноември. За
провеждането на мероприятието и привличането на вниманието на децата,
МКБППМН обяви конкурс сред учениците в СУ»Д-р Петър Берон» - гр.Болярово
за изготвяне на тематични презентации и постери. След представянето на найдобрите презентации, всички участници бяха наградени.
Местната комисия оказва пълно съдействие на органите на образованието
за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното не
отпадане от училище.
През 2016 г. МКБППМН е образувала 2 възпитателни дела и е наложила
възпитателни мерки по отношение на 1 дете.
Във връзка със Споразумението за сътрудничество на Министрите на МВР,
МВнР, МОМН, МТСП, МП, МК, МЗ, Председателя на ДАЗД и Председателя на
УС на НСОРБ е определен мултидисциплинарен екип за взаимодействие при
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работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция, в чиито състав е Секретарят на
МКБППМН, Инспектор ДПС и Социален работник в Отдел „ЗД”.
През 2016г. екипът е работил по 7 случая на деца, жертви на насилие.
Членовете на комисията се включиха активно в изработването на Общинска
програма за закрила на детето и Общински план за младежта на община Болярово
за 2016г.
Икономика
Чрез подписани договори за участие в различните програми, финансиращи
осигуряването на временна заетост през 2016 година се разкриха над 40 работни
места. Заетите лица участваха в благоустрояването и почистването на населените
места.
През 2016 година са регистрирани 355 земеделски производители с общо
договорени площи 298 хиляди декара. От тях 228 са регистрирани със земя, 127 –
за отглеждане на животни, а смесените растениевъдно-животновъдни са 68 броя.
С участието на кметове и кметски наместници за 20 населени места на община
Болярово се сключиха споразумения за ползване между земеделските
производители.
През 2016 година размерът на стопанисваната земя достигна до 311 хиляди
декара. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на стопанствата, както и
на размера на стопанисваната земя и броя на отглежданите животни.
Произвеждат се главно зърнено-житни култури, които заемат около 62 % от
стопанисваните площи, 28 % от обработваната земя е заета от технически култури
като слънчоглед, рапица и метла, а на останалите площи се отглеждат зеленчуци
и трайни насаждения.
Тенденция, която се наблюдава, е увеличението на площите, заети със
зеленчуци, които през 2016 година достигат 1125 дка, предимно фасул, грах,
нахут, дини и тикви.
Трайните насаждения са с площ 2840 дка, главно лозя, сливи, шипка,
орехоплодни.
Увеличават се и площите, заети с етерично-маслени култури, предимно с
лавандула и мента.
През последните години, включително и през 2016 г. се подновява
машинно-тракторния парк на земеделските производители. На четири опитни
полета се извършва изпитателна дейност на нови сортове.
Работено е по над 13 жалби за нанесени щети на собственици на земеделски
земи, и по 2 преписки по чл.34 от ЗСПЗЗ за изземване на неправомерно ползвани
земеделски имоти.
В отрасъл „Животновъдство“ се забелязва тенденция на увеличаване на
броя на фермите с повече животни, като драстично намалява броят на животните,

25

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА
МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

отглеждани в личните стопанства. През 2016 година отпадна категоризацията на
фермите.
Броят на отглежданите животни е, както следва:
1.Едър рогат добитък се отглежда в 81 ферми и 20 броя лични стопанства с
общ брой животни – 4769;
2.Овце-майки се отглеждат в 79 броя ферми и 43 броя лични стопанства с
общ брой животни – 8265;
3.Кози-майки се отглеждат в 15 броя ферми и 204 броя лични стопанства с
общ брой животни 1324;
4.Еднокопитни коне и магарета се отглеждат в 9 броя ферми и 112 лични
стопанства с общ брой животни 247;
Нараства броят на пчелните семейства в общината, като през 2016 година
достига 5240 кошера. Регистрираните 58 пчелари в община Болярово са
обединени в браншова организация.
На територията на община Болярово се проведе първото събитие с
международно участие - „СТЕКСПО 2016 – тенденциите на месодайното
животновъдство“, организирано от Асоциацията за развъждане на месодайни
породи говеда в България в партньорство с община Болярово. Във фермата на
Николай Димов в село Стефан Караджово се проведе изложение на производители
в бранша, организираха се лекции, демонстрации, представяне на добри практики,
проведоха се много бизнес-срещи.
Шест са практиките в общината, които се ръководят от официалния
ветеринарен лекар на община Болярово.
При необходимост Епизоотичната комисия се свиква на заседание и се
предприемат мерки във връзка със заболявания по животните, регистрирани на
територията на Р България. През 2016 година заболяванията, които се
разпространяваха бяха нодуларен дерматит и птичи грип. Към момента няма
регистрирани огнища на тези заболявания на територията на община Болярово.
Промишлеността е представена от предприятието за месодобив и
месопреработка „Странджа” и от ЕТ ”Симона”- фабрика за производство на
метли, които успяват да функционират въпреки световната финансова и
икономическа криза.
Изграден е и предстои да започне да функционира Цех за производство на
дървени плоскости в град Болярово, който ще осигури 15 работни места.
През 2016 година се осигури функционирането на максимално
оптимизирана общинска транспортна схема. Проблемите, които съществуваха се
преодоляха през 2016 година и се осигури транспорт поне два пъти седмично и в
най-отдалечените населени места.. Общинската транспортна схема се обслужва от
„Дичони“ ЕООД, гр. Ямбол, избрани с открит конкрс по реда на ЗОП.
През 2016 година са категоризирани 14 действащи туристически обекти, от
които 6 заведения за хранене и 8 за отдих- стаи за настаняване, като към момента
легловата база е в размер на 152 броя легла. През 2016 година капацитетът на
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категоризираните обекти за настаняване на територията на община Болярово беше
запълнен средно 80 процента.
Управление на общинската собственост
Със закона за общинската собственост, се урежда придобиването,
управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост.
Съгласно чл.3, ал.1, общинската собственост е публична и частна.
През 2016 година се съставиха 348 акта за общинска собственост.
Земеделската земя, отдадена под наем за 2016 година, е около 58750,217 дка
на стойност 541 730,00 лв.
Приходите от предоставените под наем общински жилища са 5910,00 лв., а
от помещения – 13 029,00 лв.
Съгласно чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост, общината се
разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез продажба, делба,
възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг
начини определени в закон. В тази връзка са осъществени продажби на
земеделска земя и дворни места. Продадена е 755,177 дка земеделска земя и
приходите от нея са 214 126,00 лв. В селата Оман, Стефан Караджово и Крайново
са продадени по едно дворно място на стойност 6179,20 лева.
Предоставени са всички жилища на семейства с установени жилищни
нужди.
Добитата дървесина през 2016г. на територията на Община Болярово е 8076
3
пр. м – дърва за огрев на местното население и 2207 м3 технологична иглолистна
дървесина и акация. Приходите са на стойност 168 870,00 лева.
Проведоха се процедури избор на изпълнител за маркиране и добив на
дървесина, въз основа на изготвения и приет годишен план за 2017 година.
Извърши се инвентаризация на новозаласените култури.
Осъществява се контрол по смисъла на Закона за опазване на
селскостопанското имущество при почистване на земеделски имоти от дървета и
храсти.
Продължава работата по процедурата за обявяване на концесия на изворите
с минерална вода в село Стефан Караджово.
Гражданска защита, Отбранително - мобилизационна подготовка и
Регистратура за класифицирана информация при община Болярово
Дейността по Гражданска защита се извършва в съответствие с
изискванията на Закона за защита при бедствия, Правилник за дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, частично Закона
за водите, Закона за ветеринарномедицинската дейност и други.
През изминалата 2016 година се извършваха действия предимно за
потушаване на пожари в горски и селскостопански фонд.
27

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА
МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

През изминала година бяха осъществени две проверки на потенциално
опасните язовири. Предписанията от проверките са изпълнени, според
възможностите община Болярово. Извърши се и ремонт на основен изпускател на
язовир Денница в землището на село Денница.
Проведе се заседание на Общинския щаб с кметовете, км. наместници,
земеделски производители, ръководители на фирми и ведомства, относно
осигуряване на пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите
и горите по време на пожароопасния летен период. Бяха издадени и
разпространени и съответните заповеди на кмета на общината с цел осигуряване
на пожарна безопасност.
Проведе се и редовното заседание на Общинския щаб с кметовете,
кметските наместници, ръководители на фирми и ведомства относно
подготовката на община Болярово за работа и живот при усложнени зимни
условия есен/зима 2016/2017 г.
Изготвят се доклади до Областния управител за готовността за действие на
община Болярово за предотвратяване на пожари и обезопасяване на водните
площи през летния период на 2016 г., доклад за готовността за действие в
усложнена зимна обстановка сезон 2016- 201 г., доклад за доброволните
формирования и др.
Преписка с окръжна прокуратура гр. Ямбол за изпълнение на дадени
предписания на потенциално опасните язовири, състояние на В и К системите.
В условията на сериозни количество снеговалежи в края на 2016 година се
организира подаване на наличната информация до фирмата за състоянието на
пътищата на общината, нуждата от почистване и опесъчяване, осъществява се
връзка с кметовете и кметските наместници за състоянието на улици и пътища и
предприемане на необходимите мерки с фирмата изпълнител на поръчката за
почистване на пътищата и част от улиците. Цялата информация се събира и
докладва от дежурните по Общински съвет за сигурност към община Болярово.
Отбранително-мобилизационна подготовка /ОМП/. Държавата отпуска
средства за дейност Отбрана и сигурност на общината, за доброволното
формирование, за неотложни разходи при стихийни бедствия и аварии. За ОМП
се изготвя план за дейността за всяка година и отчет за изпълнение на дейността
за предходната година, екземпляри от които се изпращат на Областен управителЯмбол.
Към ОМП са дежурните по Общински съвет за сигурност /ОбСС/.
Специалистът по „Гражданска защита” отбранително-мобилизационна
подготовка отговаря функционално за дежурните по ОбСС. Дежурните по ОбСС
работят ежедневно с класифицирана информация. Организирането на
денонощното дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно
положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии е определено
с ПМС 212/10.11. 1993 г.
Задачите на дежурните по Общински съвет за сигурност са определени от
план и инструкция. Ежедневно, 24 часа изпълняват задълженията си. Дейността
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им е разнородна. През зимния сезон събират информация за състоянието на
пътищата и населените места от местните кметове и кметски наместници,
уведомяват ръководството на общината и действат съобразно инструкциите,
които им дават устни и писмени. Съобщават за състоянието и на фирмата,
почистваща пътищата в общината. През лятото получават информация за
възникнали пожари и действат според нарежданията и ситуацията.
Водене на Регистратура за класифицирана информация.
В изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация обн. ДВ. 45
от 30.04. 2002 г., Правилника за приложение на ЗЗКИ и последващите ги наредби
община Болярово, като Организационна единица , в съответствие с издадената
Методика, изгради Регистратура за класифицирана информация в която се
получава, създава, регистрира, обработва, съхранява, разпределя, предоставя и
размножава класифицирана информация.
Извършва се първоначално обучение и текущо обучение на служителите,
които имат разрешение за КИ и на включените в списъка по чл. 23 от ППЗЗКИ от
служителя по сигурността на информацията.
Всички дейности по Отбранително-мобилизационна подготовка и
Регистратурата за КИ са съобразени със Закона за защита на класифицираната
информация, ППЗЗКИ и последващите Наредби.
Административно обслужване
Административни услуги през 2016 година се заявяват в Център за
административно обслужване на гражданите.
Приети са и се спазват задължителните стандарти за административно
обслужване, Харта на клиента , Правила за работа по Закона за достъп до
публична информация. С влезлите в сила промени в Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25.03.2014 г./ започна въвеждане на
комплексно административно обслужване. От 25.03.2015 г. административните
услуги се предоставят без да е необходимо заявителят да предостави информация
или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създадени
в Община Болярово.
Внедрени са нови програмни продукти и техника, осигурен е достъп до
интернет в по-големите населении места, което води до подобряване на
административното обслужване в областта на местните данъци и такси и до подобра комуникация.
Извършени са 8156 броя административни услуги през отчетния период, в
тв. ч. по гражданско състояние -2319 бр., от звено «МДТ» - 4627 бр., технически
услуги -941 бр., услуги от стопанска дейност и общинска собственост – 269 броя.
Предлагат се и 10 електронни услуги – 2 бр. По гражданско състояние, 3 бр.
по Закона за местни данъци и такси, 2 бр. в областта на общинската собственост
и 3 броя технически услуги.
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В няколко населени места от общината се събират по електронен път
задълженията за местни данъци и такси.
В началото на 2016 година се изготви годишен доклад за състоянието на
администрацията и самооценка на административното обслужване, като данните
се вписаха в ИИСДА.
Община Болярово има внедрена система за управление на качеството,
съгладно изискванията на стандартите ISO 9001:2000 – за управление на
качеството, ISO 14001:2004 – за управление на околната среда и OHSAS
18001:2002 – за управление на здравословните и безопасните условия на труд.
Системно се поддържа и актуализира сайта на общината www.bolyarovo.eu,
където се публикуват обявените обществени поръчки в секцията Профил на
купувача, новини, обявления, решения на Общинския съвет и т.н. Освен това се
предоставя информация за размера на данъчните задължения и начините за
погасяването им.
През 2016 година се осъществи организационно-техническа подготовка и
нормално протичане на избори за Президент на Р България на два етапа, както и
на Националния референдум.
Пред Общинския съвет се представят отчети на администрацията, кметове
и кметски наместници по Закона за гражданската регистрация, нотариалната
дейност, вероизповеданията, военните паметници, физическото възпитание и
спорт, по Наредбата за гробищните паркове и др. под.
С цел улесняване на достъпа на жителите на община Болярово до услугите,
предлагани от Дирекция “Бюро по труда“ всеки месец се осигурява транспорт на
служители на Дирекцията до всички населени места на общината, в които има
регистрирани безработни лица.
Добра практика са провежданите периодично заседания на кмета с
кметовете и кметските наместници, заедно с ръководители на държавни структури
и организации.
На добро ниво е координацията с Областния управител, областната и
общинската служба «Земеделие и гори» и Дирекция «Социално подпомагане» Елхово, Дирекция «Бюро по труда» - град Елхово.
Постигнато е добро взаимодействие със структурите на ПУ-Болярово, ГПУБолярово, звената на В и К, EVN и други.
Системни и ефективни са връзките с централните ведомства, вследствие на
което се осигуряват допълнителни средства от републиканския бюджет за поуспешно реализиране на проекти и програми.
Постоянни са контактите с Националното сдружение на общините в Р
България, НАСОРБ,
НАПОС-РБ Регионалната асоциация на общините «Тракия», Асоциацията на
общините-собственици на гори, неправителствените организации за решаване на
проблемите на общината.
Развиват се партньорските взаимоотношения с общини от Република
Турция.
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Община Болярово разполага с необходимия административен капацитет за
успешното утвърждаване на местното самоуправление и реализиране на
общинската политика.

ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО
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