ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ОТЧЕТ
За работата на Общински съвет Болярово за второто 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 второто шестмесечие на 2016 година Общинския съвет и неговите три
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.
За второто шестмесечие на 2016 година са проведени 7 заседания на Общинския
съвет, в т.ч две извънаредни. На заседанията са взети 59 решения. С пълно болшинство
са приети 54 решения и 5 от решенията с въздаржали се по 1 или два гласа.
За отправените питания, е отговаряно, в момента на заседанията на Общинския
съвет от кмета на Общината.
На три от заседанията са присъствали по единадесет общински съветници - през
м.септември ноември и декември, а на заседанията през м.юли, м.август, и м.ноември
по девет общински съветника. На извънредното заседание през м. октомври
присъстваха девет общински съветника и отсъстваха двама.По неуважителни причини
отсъстващи съветници, на заседания на ОбС, няма.
Всички заседания са провеждани по предварително утвърден план за работата на
Общинския съвет в съответствие с Правилника за неговата работа.
Многообразието от различни цели и задачи предопределя тематиката и
количеството информация адресирана до Общинския съвет и неговите постоянни
комисии. В ПК 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 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 и състоянието на общинския дълг за първото шестмесичие на 2016 година с
решение № 137/28.07.2016г. През септември, октомври и декември на свои заседания
общинските съветници приеха актуализация на бюджет 2016 .
На основание чл.27, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет се приеха три промени на инвестиционната програма на
общината за 2016 година през месеците юли, октомври и декември.
През м.септември с решение № 160 се актуализира средносрочната бюджетна
прогноза за местните дейности за периода 2017-2019.
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:
1. С Решение № 147/28.07.2016 ОбС даде съгласието си Община Болярово да
кандидатства пред „Красива България” към Министерството на труда и социалната
политика с проект:
„Осигуряване на достъпна среда в ЦНСТ за възрастни хора с физически
увреждания в с.Мамарчево, община Болярово“
2. С Решения № 151, 152 и 153 от 25.08.2016 ОбС даде съгласието си Община
Болярово да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г., Наредба № 12 от 25.07.2016 г., за прилагане на подмярка 7.2.”
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” със следните проекти:
- „Реконструкция на водопроводна 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”, местонахождение: Сграда с идентификатор 05284.501.3835.1 находяща се
в Имот с идентификатор 05284.501.3835 по КК на гр.Болярово/УПИ VI, кв.21 по ПУП-ПРЗ
на гр. Болярово от 1987 г., пл.”9-ти Септември”.
- „Благоустрояване на улици в град Болярово, община Болярово”.
3. С Решение № 182/25.11.2016 Общински съвет Болярово одобрява
кандидатстването на община Болярово с проектно предложение „Реконструкция
водопроводната мрежа на с. Воден, община Болярово“ пред Предприятие за управление
на дейностите по опазването на околната среда /ПУДООС/.
Особено значими, за работата на общинската администрация, са решенията
свързани с приемането, изменението и допълнението на общинските наредби и
правилници. През октомври 2016 със свое решение № 167 се прие Наредба № 24 за
приемане, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на
територията на община Болярово.
На основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража Общински съвет с решение № 161/28.09.2016 г. избира своя
наблюдателна комисия.
През декември с решение № 187 се прие план – сметка и определи размера на
такса за битови отпадъци за 2017 година.
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Разгледа и се прие отчета за работата на в.”Крайгранична искра”, за отразяване
дейността на общинската администрация, проблемите в общината за 2016 година.
През месец юли се прие отчета за организацията и работата на общинската
администрация, кметове и кметски наместници по Закона за физическото възпитание и
спорта, а през ноември се прие отчета за работа на общината, кметове и кметски
наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2016 година.
С Решение № 156/28.09.2016 г. се одобри информацията на общинската
администрация за готовността за учебната 2016/2017 година.
На заседание през м.декември с решение № 189, общинските съветници приеха
анализ и оценка на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците от община Болярово.
През м.юли се разгледа и обсъди транспортната схема на общината и със свое
решение № 134/28.07.2016 г., беше актуализирана и утвърдена общинската и областна
транспортна схема в община Болярово.
Не малка част от решенията на Съвета са свързани с управлението и
разпореждането с общинското имущество. На вниманието на Общинския съвет бяха
поставени и обсъдени въпросите:
- относно ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на
община Болярово през 2016 година
- относно провеждане на процедура за маркиране на дървесина и приемане на
годишен план за 2017 година.
- относно продажбата на недвижими имоти частна общинска собственост
представляващи дворни места и земеделски земи.
- относно предоставянето под наем на земеделски земи-пасища, мери, полски
пътища и язовири.
- относно придобиването на имоти, представляващи ведомствени пътища в
стопански двор гр.Болярово, чрез дарение.
През месец септември бе взето решение № 158 с което се задължи кмета на
общината да застрахова 21 бр. сгради – частна общинска собственост.
На свое заседание, през м.октомври, ОбС одобри предприетите мерки за
повишаване готовността за действие в усложнена зимна обстановка на община
Болярово за сезон 2016/2017 година.
През месеците юли, септември и декември общинския съвет разгледа
предложенията за отпущане на еднократна помощ на крайно нуждаещи се граждани и
със своите три решения - № 145, № 157 и № 188 отпусна еднократна помощ на 92
граждани от общината на обща стойност 8540,00 лв. С решението през месец септември
бяха подпомогнати и ученици и деца от СОУ”д-р П.Берон”-Болярово, ОУ”Стефан
Караджа”- Ст.Караджово и ДГ”Здравец”-Болярово и филиали на обща стойност 4300,00
лева. Съгласно решения на общинските съветници бяха подпомогнати
военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните с по 2 кубика дърва за
огрев, а джипитата на общината с по 8 кубика.
На извънредната тържествена сесия през м.октомври по случай празника на
града, ОбС реши и награди дългогодишни и настоящи общински служители, ученици и
заслужели граждани с плакети, грамоти и парични суми.
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.
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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, преди внасянето им в ОбС да бъдат
съгласувани с адвоката на общината, което гарантира вземането на правилни и
законосъобразни решения.
Настоящият отчет за работата на ОбСъвет през ІІ-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.
февруари 2017 г.
гр.Болярово
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