Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Болярово
за второто шестмесечие на 2016 год.
В съответствие с чл.21, ал.24, т.1 от ЗМСМА където е посочено че Общинският съвет
упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове и
съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА е определено ,че кметът на Общината организира
изпълнението на актовете на Общинския Съвет и внася в Общинския съвет отчет за
изпълнението им два пъти годишно. В тази връзка се внася отчет за изпълнението на актовете
за второто полугодие на 2016 год.
За периода Общинския съвет е провел 7 заседания и е приел 59 решения от Решение от № 134 до Решение № 192.
По част от приетите решения се работи ежедневно от общинска администрация тъй като
срок по тях няма, а изпълнението им е постоянно.
В общинската администрация са постъпили решения на ОбС Болярово по следните
нормативни актове: закон за общинската собственост, закон за общинския бюджет, закон за
местните данъци и такси, ЗМСМА, ЗУТ, закона за горите, закона за физическото възпитание и
спорт, закона за водите, по закона за предучилищното и училищното образование и
подзаконови нормативни актове на посочените закони, по наредби на ОбС Болярово.
Решенията на ОбС Болярово се изпълняват както следва:
.
Отдел: “Бюджет и ФСД”
Решение № 136/28.07.2016 г. относно одобряване отчет за командировките на кмета и
председателя на ОбС за второто тримесечие на 2016 г. – отчета е одобрен и приет.
Решение № 137/28.07.2016 г. относно приемане на отчета за изпълнение бюджета на
общината и състоянието на общинския дълг за първото шестмесечие на 2016 г. – отчета е приет
и публикуван в сайта на общината, предприети са мерки за събиране на общинските вземания,
изпълнението по приходната и разходна част се осъществява текущо.
Решение № 149/28.07.2016 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната програма
– издадена е заповед на кмета на общината за изпълнение и прилагане на промените № РД-5365/29.07.2016г.
Решение № 160/28.09.2016 г. относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2017-2019 г. – прогнозата е приета, информацията е заредена в
информационната система на общините съгласно изискванията на МФ.
Решение № 159/28.09.2016 г. относно актуализация на бюджета и инвестиционната
програма за 2016 г. – издадена е заповед № РД-5-446/30.09.2016 г., съответните корекции са
отразени по бюджета.
Решение № 165/28.10.2016 г. относно одобряване отчета за разходите за командировки
на кмета и председателя на ОбС за третото тримесечие – отчета е приет и одобрен.
Решение № 168/28.10.2016 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната програма
за 2016 г. – промените са приети, издадена е Заповед № РД-5-528/31.10.2016 г., съответните
корекции са отразени в ПП Бюджет.
Решение № 186/20.12.2016 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната програма
за 2016 г. – промените са приети, издадена е Заповед № РД-5-639/29.12.2016г., съответните
корекции са отразени в ПП Бюджет.
Решение № 187/20.12.2016 г. относно приемане на план-сметка и определяне размера на
такса за битови отпадъци за 2017 г. – план-сметката е приета, предоставено е копие от
решението в МДТ за въвеждане в програмния продукт за целите на облагането, изпълнението
на приходите и разходите по утвърдената план-сметка се извършва текущо през 2017 г.
Решение № 185/20.12.2016 г. относно одобряване отчет за разходите за командировки
на кмета на общината и председателя на ОбС – отчета е одобрен и приет.
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Отдел “Управление на собствеността и териториалното устройство”
С решение 140 от протокол 13/28.07.2016 г . на ОбС Болярово е приета промяна на
програмата за управление и разпореждане на общинска собственост и е дадено разрешение за
продажба на недвижими имоти.
Обявен е търг със заповед №РД-5-368/29.07.2016 г. Продажбата е извършена съгласно заповед
№ РД-5-397/15.08.2016 г. Имотите са продадени и са съставени нот. актове.
С решение 141 от протокол 13/28.07.2016 г . на ОбС Болярово е дадено разрешение за
продажба на недвижим имот.
Продажбата е извършена съгласно заповед № РД-5-396/15.08.2016 г. Имотът е продаден.
С решение 142 от протокол 13/28.07.2016 г . на ОбС Болярово е дадено разрешение за
предоставяне под наем чрез търг на пасища и мери – общинска собственост.Обявен е търг със
заповед № РД-5-369/29.07.2016 г.
С решение 155/25.08.2016 г.е одобрен допълнителен годишен план за ползване на
дървесина от общински горски фонд. Планът е публикуван на сайта на община Болярово.
Количеството дървесина е добито и продадено на местното население.
С решение 158/28.09.2016 г. е взето решение за застраховане на имоти частна общинска
собственост. Решението е изпълнено.
Решение 162/28.09.2016 г. е за продажба на съсобствен недвижим имот – частна
общинска собственост. Имотът е продаден и решението е изпълнено.
С решение 163 на ОбС Болярово е дадено разрешение за отдаване под наем на имоти –
частна общинска собственост в землището на с.Странджа. Имотите са обявени на търг.
С решение 173/25.11.2016 г. е приет годишен план 2017 г. за ползване дървесина от
общински горски фонд. Проведена е процедура за сеч. Има подписан договор. Планът е обявен
на сайта на общината.
С решение 174/25.11.2016 г. е възложено провеждане на конкурс за маркиране.
Конкурсът е проведен и е подписан договор.
Решение 175/25.11.2016 г. и Решение № 191/20.12.2016 г. касаят отдаване под наем за
2016-2017 г. общински полски пътища. Решенията са изпълнени и са подписани договори.
Решение 176/25.11.2016 г. е относно освобождаване на Министерство на
здравеопазването от такса режийни разноски. Решението е изпълнено.
С решение № 177/25.11.2016 г. на ОбС е дадено разрешение за продажба на недвижими
имоти – частна общинска собственост в землище с. Г. поляна. Имотите са обявени на търг.
Решение 178/25.11.2016 г. е за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост в землище с. Дъбово. Решението е в процедура – обявен търг за продажба.
Решение 179/25.11.2016 г. е за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост в землище с. Малко Шарково. Решението е в процедура.
С Решение 180/25.11.2016 г. дадено разрешение от ОбС за продажба на недвижим имот
– частна общинска собственост в с. Странджа. Решението е в процедура – обявен търг за
продажба на имота.
С решение 181 от протокол 18/25.11.2016 г . на ОбС Болярово е дадено разрешение за
предоставяне под наем чрез търг на язовири – публична общинска собственост. Обявен е търг
за наем.
Решения 183 и 184/25.11.2016 г. са относно придобиване право на собственост чрез
дарение. Двете решения са в процес на изготвяне на договори за дарение.
Решения № 143/28.07.2016 г. и № 144, касаят предоставяне на дърва на ветерани и
общопрактикуващи лекари. Издадени са заповеди, решенията са изпълнени.
Отдел “Хуманитарни дейности ”
С решение № 139 от протокол № 13/28.07.2016 е приет отчета за организацията на
работата на общинска администрация, кметове и кметски наместници по закона за физическото
възпитание и спорта.
С решение № 156 от протокол 15/28.09.2016 г. е одобрена информация на общинска
администрация за готовността за учебната 2016/2017 г.
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С решение № 167 от протокол 17/28.10.2016 г. и на основание чл.59, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното възпитание и чл.7,ал.1 и ал.3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. е
приета Наредба № 24 за приемане, преместване и отписване на деца от общинска детска
градина на територията на община Болярово. Наредбата е удостоверена и подписана от
председателя на ОбС Болярово. Обнародвана е във вестник „Крайгранична
искра”/бр.19/18.11.2016 г./ и е публикувана в интернет страницата на общината, изпратени са
копия за ползване от заинтересованите лица.
С решение № 189 от протокол 19/20.12.2016 г. и на основание чл.196,ал.3 от Закона
за предучилищното и училищното възпитание е приет Анализ и оценка на потребностите от
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Болярово.Анализът е
изпратен до Областен управител гр.Ямбол.
За периода са обнародвани във вестник „Крайгранична искра” следните решения:
Решение № 138 от протокол 13/28.07.2016 г. Отчет за работа на общински съвет
Болярово за първото шестмесечие на 2016 г. в бр.14/15.08.2016 г.
Решение № 140 от протокол 13/28.07.2016 г. – промяна на програмата за управление
и разпореждане на общинска собственост за периода м.01 2016 г. в бр.14/15.08.2016 г.
Решение № 162 от протокол 15/28.09.2016 г. – промяна на програмата за управление
и разпореждане на общинска собственост за периода м.01 2016 г. в бр.17/07.10.2016 г.
С решения № 145/28.07.2016 г., № 157/28.09.2016 г. и № 188/20.12.2016 г. са отпуснати
помощи на нуждаещи се лица от община Болярово. Издадени са заповеди за получените
помощи и са получени от определените лица.
Отдел „Проекти и обществени поръчки“
С решения № 151, № 152 и № 153 от 25.08.2016 г. са взети решения за кандидатстване
на община Болярово с проекти предложения „Реконструкция на водопроводната мрежа в
населените места на община Болярово“, „Нарастване на туристическата привлекателност на
граничния регион чрез инвестиции в читалищната и културна инфраструктура – Читалищен
дом в гр. Болярово трети етап“, „Благоустрояване на улици в град Болярово, община Болярово“.
В момента и трите проекта са в процес на оценяване.
Решение № 182/25.11.2016 г., касае кандидатстване на община Болярово с проектно
предложение „Реконструкция водопроводната мрежа на с. Воден, община Болярово“. Проекта е
реализиран.
През шестмесечния период са одобрени отчети на общинска администрация, както
следва:
С решение № 135/28.07.2016 г. е приет отчет за изпълнение на актовете /решенията/ на
Общински съвет за първото шестмесечие 2016 г.
Решение № 139/28.07.2016 г., касае отчет за организацията на работата на общинската
администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за физическото възпитание и
спорта.
Решение № 171/25.11.2016 г. е относно отчет за работата на вестник “Крайгранична
искра” за 2016 г.
Решение № 172/25.11.2016 г. - отчет за работата на общинска администрация, кметовете
и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2016 г.
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