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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за
изпълнението на Програмата за управление за мандат 2015-2019
година през 2017 година
Работата на кмета на общината и общинската администрация през
2017 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
№37/29.01.2016 г. на Общински съвет-Болярово/, като се отчитаха
наличните ресурси за постигане на оптимални резултати.
Извършените дейности бяха насочени изцяло към изпълнение 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
сътрудничество.

инициативи

за

териториално

Настоящият отчет отбелязва постигнатото в отделните сфери на
местно самоуправление.
Финансова политика:
През изтеклата 2017 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 спазване на принципа на солидарност; ефективно и икономично
разпределение на финансовите ресурси при спазване на строга бюджетна
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дисциплина; обезпечено изпълнение на мащабни инвестиции с европейско
финансиране.
Доброто изпълнение на бюджета през 2017 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 31.12.2017 година изпълнението на общинските приходи е в
размер на 1 440 562 лв., което представлява 85,3 % 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

66 204 лв. – 101,05 %
71 417 лв. – 102,02 %
102 187 лв. – 95,00 %
868 370 лв. – 93,76 %
236 631 лв. – 123,50 %
54 054 лв. – 19,30 %

Спрямо миналата година собствените приходи са със 128 811 лв. помалко. Неизпълнението е главно при неданъчните приходи и е свързано с
отрицателните тенденции в развитието на пазара на недвижими имоти,
предимно земеделска земя на територията на община Болярово.
Взаимоотношенията на общината с Държавния бюджет през
изтеклата година възлизат на 4 046 774 лв. и са с 397 705 лв. повече спрямо
2016 г.
Предприетите мерки за увеличаване на приходите, съчетани с
активния контрол върху разходите позволи да се приключи с остатък към
31.12.2017 г. в размер на 264 684 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
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активи; подготвени са и проведени 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 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. 2017 г. са събрани общо данъчни приходи в размер на 246 924 лв.
при годишен план 250000 лв., което е 98,76 % .
За същия период са издадени 2683 удостоверения за данъчна оценка,
59 удостоверения за декларирани данни и 122 за липса на задължения. За
извършените административни услуги са събрани в касата на МДТ 17984
лв. Приети и обработени са общо 1528 бр. данъчни декларации, от които за
придобиване на недвижими имоти – 787 бр.; за придобити МПС – 102 бр.;
за патентен данък – 39 бр., за притежаване на куче – 43 бр. и за
освобождаване от сметосъбиране – 557 бр.
За установени и констатирани нарушения на данъчното законодателство са
съставени 14 бр. фишове на обща стойност 330 лв.
Като част от общото административното обслужване на гражданите са
издадени 60 удостоверения за осигурителен стаж и 219 удостоверения за
получен доход.
През 2017 година АДФИ извърши тематични проверки на процеса на
разпределение
на
субсидиите
за
транспортни
превози.

3 от 51

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Проекти и обществени поръчки през 2017 година

ОТЧЕТ ЗА ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА 2016г. – 2017 г.
Проекти в процес на изпълнение през 2016-2017 г.
№
1.

Наименование
на проекта
"Децата на Болярово успешна интеграция в
образователната система и
подобряване на учебната
среда в общината"

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

Обща
стойност

Период на
изпълнение

134 607,36 лв. 29 месеца – до
31.12.2018 г.
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Основни дейности
Дейностите са насочени към
създаване на условия за подпомагане
децата от етническите малцинства и
маргинализираните обществени
групи да получат успешна
професионална, социална и
личностна реализация. 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. Проекта предвижда
дейности по осигуряване на
пълноценен достъп на децата от
бедни ромски и български семейства
в предучилищна подготовка и
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2.

Осигуряване на топъл обяд в Оперативна
Община Болярово
програма за храни
и/или основно
материално
подпомагане

възпитание, чрез работа с психолог и
логопед. Предвижда се закупуване на
оборудване, обзавеждане,
дидактически материали, спортни
пособия, учебни помагала.
Предвижда се създаване на клубове
по интереси - фолклор и традиции пея и танцувам; детски театър;
приятели на природата; безопастност
на движението; спорт и развлечения
за малките деца; аз рисувам и
конструирам. Ще бъдат закупени и
униформи за децата.
262 909,68 лв. 12 месеца – 2016г. Проектът предвижда да се надгради
одобрен, удължен дейността на трапезариите ,
срок до
действащи в община Болярово като
31.12.2019г.
се осигури храна на представителите
на избраните целеви групи - 1.1 Лица
и семейства на месечно подпомагане
по реда и условията на чл.9 от
ППЗСП; 1.2. Лица с доказана липса
на доходи и близки, които да се
грижат за тях; 1.3 Самотно живеещи
лица и семейства, получаващи
минимални пенсии- за осигурителен
стаж и възраст; за инвалидност;
наследствени пенсии, пенсии,
несвързани с трудова дейност.
Предоставянето на храната ще се
извършва в две трапезарии :
Трапезария 1 , обхващаща 40
потребителя, която ще предоставя
храна в периода май 2016 г -
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3.

Проект по мярка 19
„Водено от общностите
местно развитие (ВМОР)”,
Подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности”
Кандидат: Сдружение с

Програма за
развитие на
селските райони
2014-2020г.

586 749 лв.
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2015–2017 г.

септември 2016 г.; Трапезария 2,
обхващаща 66 потребителя за
периода май 2016 - април 2017 г.
Предвидените дейности са: 1. Подбор
на потребителите - ще се извърши в
тясно сътрудничество с Дирекциите
"Социално подпомагане", съгласно
изискванията за кандидатстване и
като се съобрази реалността и
потребностите във всяко населено
място на общината; 2.Закупуване на
хранителни продукти - при спазване
изискванията на ЗОП за избор на
доставчици, както и нормативната
уредба, регламентираща
производството и търговията с храни;
3.Осигуряване на топъл обяд включително осигуряване на
балансирано хранене на целевите
групи, при спазване на изискванията
за безопасност на храните и
националните стандарти и норми за
хранене; 4.Изпълнение на
съпътстващи мерки, насочени към
подкрепа и съдействие за решаване
на конкретни проблеми на целевите
групи.
Осигуряване на възможност за
финансиране на проекти в сферата на
модернизиране на земеделските
стопанства, разнообразяване на
местната икономика, публични
инвестиции, популяризиране на
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нестопанска цел „Местна
инициативна група Елхово”
Партньори:
• Партньор №1: Община
Болярово
• Партньор №2: „Ставрев
И63”ЕООД
• Партньор №3: СНЦ
„Младежка
неправителствена
организация - Болярово”

туристическия потенциал и малки
проекти в областта на културата

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2016-2017г.
1.

„Независим живот за
жителите на Община
Болярово”

Оперативна
програма “Развитие
на човешките
ресурси“ 20142020г.

496 470,11 лв. 21 месеца - до
31.10.2017 г.
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Предоставяне на интегрирани
социални услуги за хора с
невъзможност за самообслужване и
за хора с увреждане, съчетаващи
комплексни действия в посока
осигуряване на дългосрочна грижа,
включително и здравни услуги в
общността или в домашна
среда.Подготовка на център за
почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или
в домашна среда – текущ ремонт и
оборудване. Общо 49 лица ще
предоставят интегрираните социални
услуги – за лична помощ, комуналнобитови дейности и подкрепа за
социално включване в дома на
потребителите.Те ще бъдат
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2.

3.

4.

„Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилни жилищни
сгради”

Министерството на
регионалното
развитие и
благоустройството,
Българската банка
за развитие
"Първоначално залесяване
Мярка 223
на неземеделски земи на
"Първоначално
територията на община
залесяване на
Болярово"
неземеделски земи",
ПРСР 2007-2013г.
Осигуряване на топъл обяд в Оперативна
община Болярово
програма за храни
и/или основно
материално
подпомагане

3 023 894,75 2015-2017 г.
лв.

разпределени на домашни
помощници, социални асистенти и
лични асистенти обгрижващи поне
130 лица с увреждания и хора над 65
г. с ограничения и невъзможност за
самообслужване, живеещи в малките
населени места на територията на
община Болярово. За цялостното
функциониране на центъра ще бъде
нает персонал - управител и
социален работник.
Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради.
Саниране на три жилищни блока в
гр.Болярово, община Болярово

743 396,13 лв. до 15.08.2015г.

Залесяване на неземеделски земи с
широколистни култури на
територията на община Болярово

262 909,68 лв.

Общо 106 потребители до 31.12.2019
г. получаващи топъл обяд. Целевата
група на проекта са: лица и семейства
на месечно подпомагане по реда и
условията на чл.9 от ППЗСП; лица с
доказана липса на доходи и близки,
които да се грижат за тях; Самотно
живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии - за
осигурителен стаж и възраст; за
инвалидност; наследствени пенсии,
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01.05.2016 г. до
31.12.2019 г.
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5.

ПМС 137 – Предоставяне на
социалните услуги „Личен
асистент”, „Социален
асистент” и „Домашен
помощник”

Агенция социално
подпомагане

46 626,00 лв. Ноември –
Декември 2017 г.
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пенсии, несвързани с трудова
дейност. Стойността на един
храноден за едно лице от целевата
група се определя в размер на 2,50
лв., което включва: храна за обяд –
супа, основно ястие, хляб. В
допълнение към разпределянето на
храна на потребителите се
предоставят съпътстващи мерки,
които целят намаляване на
социалното изключване и/или
справяне с извънредни социални
ситуации по еманципиращ и
устойчив начин.
Предоставяне на интегрирани
социални услуги за хора с
невъзможност за самообслужване и
за хора с увреждане, съчетаващи
комплексни действия в посока
осигуряване на дългосрочна грижа.
Общо 42 лица ще предоставят
интегрираните социални услуги – за
лична помощ, комунално-битови
дейности и подкрепа за социално
включване в дома на
потребителите.Те ще бъдат
разпределени на домашни
помощници, социални асистенти и
лични асистенти обгрижващи 104
лица с увреждания и хора над 65 г. с
ограничения и невъзможност за
самообслужване, живеещи в малките
населени места на територията на

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

община Болярово.
ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016 г. – 2017 г.
1.

Съвместни гранични
инициативи за създаване на
екологично чист район

2.

Въвеждане на система за
превенция на наводненията
в трансграничния регион
Болярово-Кофчаз
Повишаване на
туристическата
привлекателност на
трансграничния регион чрез
инвестиции в обществен
център и културна
инфраструктура
Нарастване на
туристическата
привлекателност на
граничния регион чрез
инвестиции в читалищната и
културна инфраструктура –
Читалищен дом в
гр.Болярово – IIIти етап

3.

4.

5.

Благоустрояване на улици в
гр.Болярово, община
Болярово

Трансгранично
сътрудничество
2014-2020 г.
МРРБ
Трансгранично
сътрудничество
2014-2020 г.
МРРБ
Трансгранично
сътрудничество
2014-2020 г.
МРРБ

250 000 евро 24 месеца

Създаване на лаборатория за
аквакултури

200 000 евро 24 месеца

Почистване на река Поповска в
границите на град Болярово

150 000 евро 24 месеца

Ремонт на хижата в село Стефан
Караджово и изграждане на две
бунгала.

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

389 798,40 лв.
без ДДС

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

1 955 696,41 лв. 2 години
без ДДС
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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;
Реконструкция и рехабилитация на
част от уличната мрежа на
гр.Болярово в пълен обем,
включващо подмяна на
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6.

Реконструкция на
водопроводната 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 лв. 2 години
без ДДС
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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. 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. Калче
„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,
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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.
7.

"Агро Нет" /AGRO-NET/

Съвместна
оперативна програма
за трансгранично
сътрудничество по
Европейски
инструмент за
съседство
„Черноморски басейн
2014-2020“

860 496,48 евро

2 години

Разработеният проект "Агро Нет",
между партньорите от България,
Румъния и Украйна е с цел да подобри
мониторинга на пазара на
селскостопанския пазар и предлагането
и търсенето чрез създаване и прилагане
на пилотен модел за онлайн маркетинг
на селскостопански продукти в Регион
"Черно море", с който ще се отвори
значително селскостопанският пазар;

8.

„Осигуряване на достъпна
среда в Защитено жилище за
лица с физически увреждания в
гр. Болярово”
„Обичам природата и аз
участвам активно чрез спорт,
почистване и озеленяване на
зоните за отдих и спорт в град
Болярово, община Болярово”

Фонд „Социална
закрила”, МТСП

32 974 лв. с
ДДС

2 месеца

ПУДООС

9996,00 лв. с
ДДС

3 месеца

Предвидено е закупуване и монтиране
на съоръжение за достъп на хора с
физически увреждания – платформен
лифт.
Проектът предвижда извършването на
следните дейности:

9.

-Почистване на обекта с площ 1 дка от
всички видове отпадъци;
-Оформяне на ограда от вечнозолени
храсти;
-Поставяне на 3 броя пейки за отдих;
-Поставяне на 3 броя кошчета за
събиране на отпадъци;
-Поставяне на мултифункционален
кростренажор;
-Поставяне на лежанка;
-Поставяне на уред за въздушно ходене;
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10.

Развитие на социалното
предприемачество в община
Болярово

Развитие на
човешките ресурси
2014 – 2020 г.,
BG05M9OP001 Развитие на
социалното
предприемачество

106 156,22 лв.
с ДДС

16 месеца

11.

Образователна интеграция на
учениците от етническите
малцинства в ОУ „“Стефан
Караджа”, с. Стефан
Караджово, община Болярово”

Оперативна програма
„Наука и образование
за интелигентен
растеж”2014-2020

113 726.00 лв.
с ДДС

3 години
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-Поставяне на тренажор тип
“успоредка”;
-Поставяне на хоризонтален
велоергометър.
Създаване на социално предприятие за
озеленяване и благоустройство в община
Болярово; Обучение на наетите лица по
професия "Работник в озеленяването" ,
специалност " Озеленяване и
цветарство" и професия " Помощник в
строителството" , специалност "Основни
и довършителни работи"; Осигуряване
на наставник от работодателя за
новонаети лица; Създаване на
подходящи условия за функциониране
на Социалното предприятие по
озеленяване и благоустройство;
Проектът е насочен към подпомагане на
учениците и младежите, произхождащи
от етнически малцинства, и в частност
тези от ромски произход, като цели да ги
интегрира в образователната система.
Стремежът е да се постигнат устойчиви
резултати в сферата на образователната
интеграция на етническите групи в
рамките на Община Болярово. Проектът
ще мотивира децата от етническите
малцинства към включване в
образователната система, към
реинтеграция на отпадналите от
училище и към предотвратяване
преждевременното напускане на
училищната система, към активно
участие и на родителите в
образователния процес. За постигане на
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заложените цели и резултати, проектът
предвижда изпълнението на следните
дейности: 1.Организация и управление
на проекта; 2.Осигуряване на подходяща
образователната среда за етническите
малцинства чрез закупуване на
оборудване и обзавеждане;
3.Допълнително обучение по Български
език и литература за учениците за които
българският език не е майчин;
4.Организиране на нови и привлекателни
дейности в свободното време на
учениците от етнически произход с цел
провокиране развитието на
индивидуалните способности и
дарования на учениците в областта на
науката, изкуствата и спорта; 5.Дейности
насочени към съхраняване на културната
идентичност на учениците от етнически
малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда;
6.Обучение на учители и възпитатели за
работа в мултикултурна среда;
7.Мотивационна и психологическа
подкрепа на учениците от етнически
малцинства; 8.Информиране и
публичност; 9.Организиране на
информационни и обучителни срещи с
родители на деца от етнически
малцинствени групи. В резултат ще бъде
осигурен равен достъп до образование.
Учениците и техните родители ще бъдат
мотивирани да участват в
образователния процес. Ще се създаде
атмосфера на толерантност към
различните етноси, ще се преодолеят
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12.

Осигуряване на достъпна среда
в ЦНСТ за възрастни хора с
физически увреждания в с.
Мамарчево, община Болярово

13.

„Партньорство на гражданите в
Европа”

14.

Бъдещето има минало –
отбелязване на 150 години от
смъртта на Стефан Караджа по
време на Българското
председателство на Съвета на
ЕС 2018

Проект „Красива
България”, Мярка
М01-01 „Осигуряване
на достъпна среда на
обществени сгради”
Програма „Европа на
гражданите ” 20142020г.
Конкурс за проекти
по грантова схема
„Подкрепа на
инициативи на
общините, свързани с
регионалното
измерение на
Българското
председателство на
Съвета на ЕС 2018”

негативните обществени нагласи,
основани на етнически произход, ще се
насърчи социалната ангажираност на
ученици и родители от етническите
групи.
Закупуване на подемна платформа за
хората с увреждания в ЦНСТ.

32 400,00 лв. с
ДДС

130 000,00
евро
4030 лева

Одобрен

В седмицата от 21 до 25 май като част от
честванията на 150-годишнината от
смъртта на Стефан Караджа в родното му
село ще се организира конференция, под
наслов: „Бъдещето има минало –
отбелязване на 150 години от смъртта
на Стефан Караджа по време на

Българското председателство
Съвета на ЕС 2018“

на

В дневния ред на конференцията ще се
предвиди част под наслов „..и търсят
духът на Караджата…“ , посветена на
миналото –доклади и сведения за Стефан
Караджа и подвига му.
Втората част ще е посветена на
настоящето – културно-историческото
наследство, което обуславя нашата
идентичност и начина, по който ние
като нейни носители участваме в
общоевропейския процес.
Третата част ще е посветена на
бъдещето на България в ЕС и на ЕС като
цяло. Като целта ще бъде да се
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№

Наименование на
обществената поръчка

Вид
процедура

Обект

Правно
основание
по ЗОП

Стойност на
ръчката

Обществени поръчки 2017 година
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представят
приоритетите
на
Българското
председателство,
възможностите председателството да
изгради положителен образ на
Р
България, както и за политиките и
решенията на ЕС и тяхната проява на
местно ниво.
Щена
се създаде
и проведе промоционална
Дата
Стойност
Статус на
кампания,
с
цел
да се привлече
публикуване на договора
поръчката
вниманието на жителите на общината
в АОП
без ДДС с
към Българското председателство на
съвета на ЕС,избран
като се представят
изпълнител
постиженията на България за
членството в ЕС, постиженията на
Българското председателство –
приоритети, проведени мероприятия,
защитени позиции и решения. Ще се
представят и възгледите за бъдещето
на ЕС и за мястото на държанитечленки в тях.
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*Обществени поръчки проведени в периода преди 15.04.2016 г. влизане в сила на новия ЗОП
ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
1. "Доставка на хранителни
Открита
Доставка
чл. 16, ал. 1 422 500,00
02.02.2016г
По ОП1:
продукти и санитарнопроцедура
1, ал. 4 и
лв. без ДДС
160 112,83
хигиенни материали по 5
ал. 8, във
1 707 000,00
без ДДС
обособени позиции" ОП 1:
връзка с
лв. с ДДС
192 135,40
Доставка на хляб и хлебни
Глава пета
лв. с ДДС
изделия ОП 2: Доставка на
от ЗОП
По ОП2:
месо и месни изделия ОП
344 537,20
3: Доставка на други
без ДДС
хранителни продукти ОП 4:
413 444,64
Доставка на други
лв. с ДДС
хранителни продукти По ОП3:
предназначена позиция ОП
534 072,41
5: Доставка на санитарно лв. с ДДС
хигиенни материали
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
2. „Извършване на текущ
Открита
Строителство чл. 14
2816, 86 лв. без 07.04.2016г.
По ОП 1:
ремонт на помещение за
процедура
ал.1, т.1 от ДДС или 3380,
1147,90 без
център за почасово
ЗОП
24 лв. с ДДС
ДДС
предлагане на услуги”, по
1377,48 с
проект BG05M9OP001ДДС
2.002-0236-C01 „Независим
По ОП 2:
живот за жителите на
1455,85 без
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3.

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,
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 от
Открита
услуги за подготовка за
процедура
кандидатстване на Община
Болярово с проект за
„Реконструкция на
водопроводната мрежа на
село Стефан Караджово и
гр. Болярово, община

ДДС
1747,02 с
ДДС

Услуга

чл. 14, ал.
3, т. 2 от
ЗОП
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225 000,00 лв.
без ДДС,
270 000,00 с
ДДС

13.04.2016г.

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

Приключена
ОП 2:
Прекратена
позиция
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4.

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 на
селските райони 20142020г.”
"Предоставяне на пакет от
услуги за подготовка 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

Открита
процедура

Услуга

чл. 14, ал.
3, т. 2 от
ЗОП
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260 000,00 лв.
без ДДС, или
312 000,00 лв.
с ДДС

14.04.2016г.

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

Приключена
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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."

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
1. Изготвяне на
инвестиционни проекти на
два обекта на територията
на община Болярово
2.

„Избор на изпълнител за
упражняване на строителен

лв. с ДДС

ОБЩО

2 292 380,24 с
ДДС

1 766 307,69
с ДДС

Публична
покана

Услуга

чл. 14, ал.
4 от ЗОП

28 000 лв. без
ДДС или
33 600 лв. с
ДДС.

17.02.2016г.

27 980,00
без ДДС
33576,00 с
ДДС

Приключена

Публична
покана

Услуга

чл. 14, ал.
4 от ЗОП

26 168, 18 лв.
лв. без ДДС

17.02.2016г.

10 362,60
без ДДС

Приключена
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3.

4.

надзор при извършване на
строителство във връзка с
изпълнението на
националната програма 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
BG05M9OP001-2.002-0236C01 „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

или 31 401, 81
лв. с ДДС.

12435,12 с
ДДС

Публична
покана

Доставка

чл. 14, ал.
4, т.2 от
ЗОП

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

05.04.2016г.

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

Приключена

Публична
покана

Услуга

Чл.14, ал.4 26 168, 18 лв.
от ЗОП
без ДДС или
31 401, 81 лв. с
ДДС.

08.04.2016г.

10 110,00
без ДДС
12 132,00 с
ДДС

Приключена

21 от 51

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

5.

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".

ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
1. „Доставка на един брой
употребяван автомобил за
погребални услуги”.
2.

3.

„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

Публична
покана

Доставка

Чл.14, ал.4 15 000
от ЗОП
(петнадесет
хиляди) лв. без
ДДС или 18
000 лв. с ДДС.
ОБЩО
121 375,62 с
ДДС

12.04.2016г.

15.01.2016 г.
до
15.02.2016г.

От
14.03.2016г.
до последния
подписан
договор по
ОП

Директно
възлагане

Доставка

чл. 14, ал.
5, т. 2 от
ЗОП

Директно
възлагане

Услуга

чл. 14, ал.
5, т. 2 от
ЗОП

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

Директно
възлагане

Услуга

чл. 14, ал.
5, т.2 от
ЗОП

2000 лв. без
ДДС
2400 с ДДС
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14296,00 без Приключена
ДДС
17 155,20 с
ДДС
82 270,32 с
ДДС

20.01.2016г.
–
20.02.2016г.

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

Приключена

2000 лв. без
ДДС
2400 с ДДС

Приключена

Приключена

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

4.

5.

6.

7.

8.

за жителите на Община
Болярово”
„Доставка на обзавеждане
за нуждите на Център за
услуги в домашна среда по
проект BG05M9OP0012.002-0236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“
„Доставка на работно
облекло за нуждите на
Център за услуги в
домашна среда по проект
BG05M9OP001-2.002-0236C01 „Независим живот за
жителите на Община
Болярово“
„Доставка на канцеларски
материали за нуждите на
Център за услуги в
домашна среда по проект
BG05M9OP001-2.002-0236C01 „Независим живот за
жителите на Община
Болярово“
„Избор на изпълнител за
изпълнение на мерки за
информация и публичност
по проект BG05M9OP0012.002-0236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“
„Организиране и

Директно
възлагане

Доставка

Чл.14,
2 227.40 без
ал.5, т.2 от ДДС
ЗОП
2 672,88 с ДДС

15.03.2016г.

2 094.39 без
ДДС
2 513,27 с
ДДС

Приключена

Директно
възлагане

Доставка

Чл.14,
1590,00 без
ал.5, т.2 от ДДС
ЗОП
1 908.00 с ДДС

24.03.2016 г.

1590,00 без
ДДС
1 908.00 с
ДДС

Приключена

Директно
възлагане

Доставка

Чл.14,
2 100.00 без
ал.5, т.2 от ДДС
ЗОП
2 520,00 с ДДС

15.03.2016г.

2 090.66 без
ДДС
2 508,79 с
ДДС

Действаща

Директно
възлагане

Услуга

Чл.14,
4 137.25 без
ал.5, т.2 от ДДС
ЗОП
4964,70 с ДДС

17.03.2016 г.

4 137.25 без
ДДС
4964,70 с
ДДС

Действаща

Директно

Услуга

Чл.14,

14.03.2016г.

720,00 без

Действаща
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720,00 без
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9.

провеждане на обучения на
персонала назначен в
Център за услуги в
домашна среда, за
предоставяне на социални
услуги по Проект
BG05M9OP001-2.002-0236C01 „Независим живот за
жителите на Община
Болярово“
Изготвяне на комплексен
доклад – р.Поповска 300 м

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

ал.5, т.2 от ДДС
ЗОП
864,00 с ДДС

възлагане

ДДС
864,00 с
ДДС

Директно
възлагане

Услуга

Чл.14, ал.5 2 500,00 без
от ЗОП
ДДС
3000,00 с ДДС

01.03.2016 г.

Директно
възлагане

Услуга

Чл.14, ал.5 3000,00 без
от ЗОП
ДДС
3600,00 с ДДС

23.01.2016г.
до 30.06.2016
г.

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

53 929,58 с
52 438,76 с
ДДС
ДДС
*Обществени поръчки проведени в периода след влизане в сила на новия ЗОП от 15.04.2016 г.
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
1. „Ремонт на общински
Събиране на
Строителство чл. 186 и
157 500 лв. без 30.06.2016 г. По ОП1:
сгради, благоустроявания и оферти
сл. от ЗОП ДДС или 189
84 000,00 с
асфалтови кърпежи на
е съгласно 000 лв. с ДДС
ДДС
общински пътища в
чл. 20, ал.
По ОП2:105
Община Болярово по две
3, от ЗОП
000,00 с
обособени позиции”.
ДДС
Обособена позиция 1 –
„Извършване ремонт на
общински сгради в Община
Болярово“;

Приключена

Приключена

ОБЩО
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Приключена
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2.

3.

4.

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”
„Извършване на текущ
ремонт на общински сгради
в община Болярово”
„Изпълнение на
инженеринг - проектиране,
авторски надзор и
изпълнение на дейности по
смр на улици и пътни
участъци в община
болярово по две
обособени“ обособена
позиция № 1 –
“проектиране, авторски
надзор и изпълнение на
дейности по смр на улици”;
обособена позиция № 2 –
„проектиране, авторски
надзор и изпълнение на
дейности по смр на пътни
участъци“

Събиране на
оферти

Услуга

61 083,33 лв.
без ДДС или
от 73 300,00
лв. с ДДС.

30.11.2016г.

73 300,00 с
ДДС

Приключила

Събиране на
оферти

чл. 186 и
сл. от ЗОП
е съгласно
чл. 20, ал.
3, т. 2 от
ЗОП
Строителство Чл. 20, ал.
3 от ЗОП

93 000 лв. с
ДДС

19.06.2017г.

93000,00 лв.
с ДДС

В процес на
изпълнение

Събиране на
оферти

Строителство Чл. 20, ал.
3 от ЗОП

241 667,00 лв.
без ДДС или
290 000,40 лв.
с ДДС

30.06.2017г.

ОП 1 –
148 680,00
лв. с ДДС

В процес на
изпълнение

ОП 2 –
138 000,00
лв.

ОБЩО
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645 300,40

557 980,00 с
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сДДС
ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
1. „Доставка на електрическа
енергия за нуждите на
община Болярово”

Открита
процедура

Доставка

Чл.73, ал.
1 от ЗОП

ОБЩО
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
1. „Изработване проект на
Общ устройствен план на
община Болярово, област
Ямбол“.
2.

Доставка на нов
комбиниран багер –
товарач с еднакви гуми

Публично
състезание

Услуга

Публично
състезание

Доставка

чл. 18, ал.
1, т. 12 във
връзка с
чл. 20, ал.
2, т. 2
Чл. 20, ал.
2 от ЗОП
ОБЩО

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
1. Пазарни консултации за
изпълнение на заложените
дейности при реализация
на проект "Нарастване на
туристическата

Пазарна
консултация

Услуга,
доставка

115 130,79 лв.
без ДДС
Прогнозното
количество за
срока на
договора /12
месеца/ е до
878 611 kWh.
138 156,95 лв.
с ДДС

27.07.2016г.

126 500.00
лева без ДДС.

04.08.2016г.

150 000,00
лв. с ДДС

Сключен
договор

180 000,00 лв.
без ДДС или
216 000,00 лв.
с ДДС
367 500,00 лв.
с ДДС

30.06.2017г.

210 000,00
лв. с ДДС

Приключила

Чл.44, ал.1 153 283,22 с
от ЗОП
ДДС
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ДДС

110 704,99
лв. с ДДС

Сключен
договор

110 704,99 с
ДДС

360 000,00
лв. с ДДС
07.09.2016г.

153 283,22 с
ДДС

Приключила
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привлекателност на
граничния регион чрез
инвестиции в читалищната
и културна инфраструктура
- Читалищен дом в гр.
Болярово - трети етап"
ОБЩО
ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ
1. „Избор на изпълнител за
извършване на здравносоциална услуга –
рехабилитация, по проект
BG05M9OP001-2.002-0236C01 „Независим живот за
жителите на Община
Болярово“
2. „Избор на изпълнител за
извършване на здравносоциална услуга –
медицински грижи в
домовете на пациентите, по
проект BG05M9OP0012.002-0236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово“

153 283,22 лв.
с ДДС

153 283,22 лв. с ДДС

Директно
възлагане

Услуга

Чл.20,
9000,00 лв.
ал.4, т.2 от
ЗОП

13.05.2016г.
Сключени
договори на
16.05.2016 г.

9000,00 лв.

Действаща

Директно
възлагане

Услуга

Чл.20,
9000,00 лв.
ал.4, т.2 от
ЗОП

13.05.2016г.
Сключени
договори на
16.05.2016 г.

9000,00 лв.

Действаща
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„Избор на изпълнител за
извършване на здравносоциална услуга Психиатрични или
психологични услуги в
изпълнение на проект
BG05M9OP001-2.002-0236C01 „Независим живот за
жителите на Община
Болярово”
„Застраховка на придобито
обзавеждане и оборудване
по проект BG05M9OP0012.002-0236-C01 „Независим
живот за жителите на
Община Болярово”
Доставка на консумативи
за офис техника

Директно
възлагане

Услуга

9000,00 лв.
Чл.20,
ал.4, т.2 от
ЗОП

08.06.2016г.

9000,00 лв.

Действаща

Директно
възлагане

Услуга

75,00 лв.
Чл.20,
ал.4, т.3 от
ЗОП

27.07.2016г.

75,00 лв.

Приключена

Директно
възлагане

Доставка

До 12 000,00 с
Чл.20,
ал.4, т.3 от ДДС
ЗОП

26.05.2016 г.
до
26.05.2017г.

До 12 000,00
с ДДС

Приключена

6.

Доставки на канцеларски
материали

Директно
възлагане

Доставка

До 9 000,00 с
Чл.20,
ал.4, т.3 от ДДС
ЗОП

26.05.2016 г.
до
26.05.2017г.

До 9 000,00
с ДДС

Приключена

7.

Доставка на един брой нов
лек товарен автомобил за
превоз на храна
Изготвяне на комплексен
доклад – ОУ Стефан
Караджа, с.Ст. Караджово
Консултански услуги във
връзка с кандидатстване на

Директно
възлагане

Доставка

25 000,00 без
ДДС

04.08.2016г.
15 к.дни

29 417,11 с
ДДС

Приключена

Директно
възлагане

Услуга

1800,00 с ДДС

08.08.2016г.

1800,00 с
ДДС

Приключена

Директно
възлагане

Услуга

Чл.20,
ал.4, т.3 от
ЗОП
Чл.20,
ал.4, т.3 от
ЗОП
Чл.20,
ал.4, т.3 от

3600,00 с ДДС

23.08.2016г.

3600,00 с
ДДС

Приключена

3.

4.

5.

8.

9.
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проект Читалище III етап
по ПРСР
Консултански услуги във
връзка с кандидатстване на
проект „Благоустрояване
на улици” по ПРСР
Изготвяне на
инвестиционен проект за
РВМ в населените места в
община Болярово
Изпълнение на дейности по
информация и публичност
по проект „Децата на
Болярово – успешна
интеграция в
образователната система и
подобряване на учебната
среда в общината”
Доставка на консумативи
за офис техника

ЗОП
Директно
възлагане

Услуга

Чл.20,
18 000,00 лв. с
ал.4, т.3 от ДДС
ЗОП

23.08.2016 г.

18 000,00 лв. Приключена
с ДДС

Директно
възлагане

Услуга

Чл.20,
35 988,00 лв. с
ал.4, т.3 от ДДС
ЗОП

23.08.2016г.

35 988,00 лв. Приключена
с ДДС

Директно
възлагане

Услуга

Чл.20,
аел.4 и
ал.5 от
ЗОП

01.11.2016г.

2400,00 лв.с
ДДС

Действаща

Директно
възлагане

Доставка

Чл.20, ал.4 До 15 000 лв. с
ДДС
от ЗОП

29.05.2017г.

До 15 000
лв. с ДДС

Сключен
договор

14. Доставки на канцеларски
материали

Директно
възлагане

Доставка

Чл.20, ал.4 До 12 000,00 с
ДДС
от ЗОП

29.05.2017г.

До 12 000,00
с ДДС

Сключен
договор

15. Доставка на техника

Директно
възлагане

Доставка

Чл.20, ал.4 4900,00 лв. с
ДДС
от ЗОП

30.05.2017г.

4849,30 лв. с
ДДС

Приключен

16. Абонаментно техническо
обслужване

Директно
възлагане

Услуга

12000,00 лв. с
Чл. 258269 от ЗЗД ДДС

23.01.2017г.

10 224,00 лв. Сключен
с ДДС
договор

17. Консултантски услуги за
разработване на
документации за възлагане

Директно
възлагане

Услуга

Чл. 20,
ал.4, т. 3

14.03.2017г.

8640,00 лв. с
ДДС

10.

11.

12.

13.
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на обществена поръчка по
реда на ЗОП до
приключване на
процедурата с решение на
комисията за избор на
изпълнител

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
1. „Периодична доставка на
Договаряне
Доставка
Газьол за промишлени и
без
комунални цели /ГПКЦ/ за предварително
отопление на обекти на
обявление
територията на Община
Болярово, доставка на
Пропан-бутан и доставка
на горива за зареждане на
МПС-та собственост на
Община Болярово за срок
от три години“

от ЗОП

ОБЩО

192 763,00 лв.
с ДДС

189 993,41 с
ДДС

Чл. 79,
ал.1, т.7 от
ЗОП

380 950,18 лв. с 15.09.2017г.
ДДС

255 288,00
лв. с ДДС
14 958,00 лв.
с ДДС
110 704,18
лв. с ДДС

ОБЩО
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Изпълнение на капиталовата програма, дейности по устройство на
територията и Екология.
За зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна
мрежа на територията на Община Болярово за 2017 г. в размер на 73
300,00 лв. с ДДС се изпълни от ”Пътно поддържане Елхово” ЕООД гр.
Елхово, след проведен избор на изпълнител по ЗОП през 2016 г.
Поради тежката зимна обстановка средствата бяха изразходвани и
изплатени на изпълнителя още през първия етап.
За изпълнение на инженеринг- проектиране, авторски надзор и
изпълнение на дейности по СМР на улици и пътни участъци в община
Болярово по две обособени бяха разпределени 290 000,00 лв. с ДДС,
както следва:
А. Обособена позиция № 1“Проектиране, авторски надзор и
изпълнение на дейности по СМР на улици” в размер на 148 680.00 лв. с
ДДС. Тя включва асфалтови кърпежи на следните улици по населени
места:
Ремонт на улици Първи май и Девети септември - Г. Крушево на
стойност 29 984,00 лв. с ДДС,
Ремонт на улици Г. Раковски, Вардар и Тодор Узунов - Ст.
Караджово на стойност 20 013,00 лв. с ДДС,
Ремонт на улици Мичурин и Страхил войвода – Попово на
стойност 14 976,00 лв. с ДДС,
Ремонт на улици Г.Бенковски, Г.Димитров, Капитан Петко
войвода –Шарково на стойност 29 988,00 лв. с ДДС
Ремонт на улица Язовирска - М. Шарково на стойност 19 968,00
лв. с ДДС,
Ремонт на улица Г. Димитров – Ружица на стойност 35 071,00 лв.
с ДДС.
Б. Обособена позиция № 2 „Проектиране, авторски надзор и
изпълнение на дейности по СМР на пътни участъци“ в размер на 138
000.00 лв. с ДДС. Тя включва асфалтови кърпежи на следните
общински пътища:
Обходен път север на Болярово на стойност 29 946,00 лв. с ДДС,
JAM 2007 - Път IV - 79303 /Денница-Оман от 0+500 до 8+500/ на
стойност 20 009,00 лв. с ДДС,
JAM 3006 – Път IV-79044 /Воден-Крайново от 22+600 до 31+800/
на стойност 30 020,00 лв. с ДДС,
JAM 2004 – Път ІV-79028 /ІІІ-7904-М. Шарково-Шарково от
1+000 до 5+900/ на стойност 30 010,00 лв. с ДДС,
JAM 2003 - Път IV-79022 /Разклони Мамарчево от 1+800 до
2+900/ на стойност 30 015,00 лв. с ДДС.
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В. По необходимост за изпълнението и отчитането на подобен
вид обекти бе сключен договор за строителен надзор с „КОНСУЛТ
ИНЖЕНЕРИНГС” ЕООД гр. София, в размер на 3 320.00 лв. с ДДС.
След провеждане на процедура за избор на изпълнител на
обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП бяха избрани за
Обособена позиция 1и за обособена позиция 2 „Техностройинженеринг 99”АД град Ямбол. Всички ремонтни дейности на
общинските обекти бяха извършени през м. септември в рамките на
планираните стойности.
Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община
Болярово в размер на 93 000,00 лв. с ДДС, включва следните
подобекти:
Сгради кметства – Болярово, Мамарчево, Воден, Ст.Караджово,
Попово, Денница, Оман, Шарково, М.Шарково, Дъбово, Златиница,
Горска поляна, Крайново – 25 000,00 лв. с ДДС
Обединени ЦДГ гр. Болярово /Болярово, Ст.Караджово, Шарково
и Воден/ – 10 000,00 лв. с ДДС
Ремонт ДВХУИ с.М.Шарково /кухня и столова/ – 20 000,00 лв. с
ДДС
ДСХ с. Воден /топлоизолация южна фасада/ – 15 000,00 лв. с
ДДС
Център за социална рехабилатация и интеграция гр. Болярово –
15 000,00 лв. с ДДС
Зала към Читалище – с. Мамарчево – 8 000,00 лв. с ДДС.
След провеждане на процедура за избор на изпълнител на
обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП бе избран - “ИМСТИ”
ЕООД гр. Ямбол. Всички ремонтни дейности на общинските обекти се
изпълняват през м. октомври и ноември в рамките на планираните
стойности.
Изпълнение на текущ ремонт „Асфалтови кърпежи на улици в
Община Болярово“ бе извършено от "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД гр.
Ямбол в размер на 10 000.00 лв. с ДДС. Всички ремонтни дейности на
обекта бяха извършени през м. май в рамките на планираните
стойности.
Изпълнение на рехабилитиране, ограждане и почистване на
гробищни паркове - Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево, Попово,
М.Шарково, Ситово бе извършено от "БКС - Елхово" ООД гр. Елхово в
размер на 25 000.00 лв. с ДДС. Всички ремонтни дейности на
общинските обекти бяха извършени през м. май и юни в рамките на
планираните стойности.
Изпълнение на текущ ремонт JAM 2025 – Път ІV-79008 /Граница
община
Елхово-Ситово-Шарково/
бе
извършено
от
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"ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД гр. Ямбол в размер на 10 000.00 лв. с
ДДС. Всички ремонтни дейности на обекта бяха извършени през м.
юли в рамките на планираните стойности.
Изпълнение на тротоарна настилка с. М.Шарково, Община
Болярово бе извършено от "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД гр. Ямбол в
размер на 15 000.00 лв. с ДДС. Всички ремонтни дейности на обекта
бяха извършени през м. юли в рамките на планираните стойности.
Изпълнение на рехабилитиране на читалище „ВЪЗРАЖДАНЕ –
1912 г.“ гр. Болярово бе извършено от “ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол в
размер на 50 000.00 лв. с ДДС. Всички ремонтни дейности на обекта
бяха извършени през м. юли, август и септември в рамките на
планираните стойности.
Изпълнение на рехабилитиране на църква „УСПЕНИЕ
БОГОРОДИЧНО“ с. Ст. Караджово бе извършено от “ИМСТИ” ЕООД
гр. Ямбол в размер на 31 000.00 лв. с ДДС. Всички ремонтни дейности
на обекта бяха извършени през м. юни и юли в рамките на планираните
стойности. До момента са разплатени 9 0000.00 лв. с ДДС, а
оставащите средства все още не са разплатени.
Изпълнение на доставка и монтаж на Отоплителен котел в
Болярово и ремонт на отоплителни инсталации в сгради на Община
Болярово бе извършено от “Топлоинженеринг” ООД гр. Сливен в
размер на 19 579.00 лв. с ДДС. Всички ремонтни дейности на
общинските обекти бяха извършени през м. август и септември в
рамките на планираните стойности.
Изпълнението на ”Ел. захранване от ГРТ до сцената на градски
парк” гр. Болярово и ”Изработка и монтаж на стойки за знамена на
стълбове” гр. Болярово бе извършено от "Караиванови-Комерсиал"
ЕООД гр. Тополовград на стойност 6 416,37 лв. с ДДС. Всички
ремонтни дейности на обектите бяха извършени през м. май в рамките
на планираните стойности.
Изпълнението на „Ремонт улично и парково осветление към
читалището“ - гр. Болярово и „Ремонт парково осветление ул.
Граничарска, блок 15“ – гр. Болярово бе извършено от "КараивановиКомерсиал" ЕООД гр. Тополовград на стойност 7 364,81 лв. с ДДС.
Всички ремонтни дейности на обектите бяха извършени през м. август
в рамките на планираните стойности.
През 2017 г. "Караиванови-Комерсиал" ЕООД гр. Тополовград
обслужва съоръженията за външно изкуствено улично осветление,
електротехнически, строителни и механични съоръжения като
разпределителни уредби, кабелни мрежи, носещи конструкции на
територията на община Болярово.
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Изпълнението на „Хоризонтална пътна маркировка по улици в гр.
Болярово“ и „Хоризонтална пътна маркировка на път JAM 2004
/Шарково- М Шарково/“ бе извършено от „Престиж 2004” ЕООД гр.
Сливен на стойност 8 102,41 лв. с ДДС. Тези средства все още не са
разплатени.
За нуждите община Болярово през 2017 г. бе доставена
Снегопочистваща машина /трактор/ с фадрома, гребло, кофа и
мулчатор на стойност 210 000,00 лв. с ДДС от „СИ ЕМ ЕЛ България“
АД гр. София.
През тази година са закупени 40 бр. контейнери на стойност 20
064,00 лв. с ДДС през м. юни за нуждите на община Болярово от
„ЗИЕЛА“ ООД гр.Бургас.
През месец септември 2017 година Община Болярово подписа
договор за сътрудничество в областта на разделното събиране на
отпадъци от опаковки на територията на общината с „ЕКОБУЛПАК“
АД гр. София.
След проведена процедура през 2016 г. за изработване проект на
Общ устройствен план на община Болярово е избран изпълнител
Обединение „Три Калета 2016“ гр. София. Стойността на проекта е 151
566,00 лв. с ДДС, от които 121 253,00 лв. с ДДС от МРРБ и 30 313,00
лв. с ДДС съфинансирани от общината.
Бяха проведени 21 заседания на експертния съвет по устройство
на територията, изготвени са 293 бр. скици, 18 бр. визи за проектиране,
издадени са 52 бр. разрешения за строеж, 10 бр. удостоверения за
ползване, 64 бр. удостоверения за търпимост. Издадени са 16 бр.
разрешения и одобрени 19 бр. за подробен устройствен план и
парцеларни планове. Одобрени технически проекти 52 бр., заверени
технически паспорти 29 бр. Разрешения за депониране на строителни
отпадъци и земни маси 2 бр.
Социална политика и здравеопазване
В община Болярово е изградена и се развива всеобхватна система
от социални услуги, предоставящи грижа за хората в неравностойно
порожение.
Социалните услуги, които функционират на територията на
общината са:
1. Специализирани институции на територията на Община
Болярово:
На територията на общината са разкрити две специализирани
институции за предоставяне на социални услуги:
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1.1. „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” в село
Малко Шарково, с капацитет 85 места. Заетите места към 31.12.2017 г.
са 84. Осигурено е 24 часово медицинско обслужване. Подобрена е
вертикалната планировка в дома за потребителите с увреждания. 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 е от 46
щатни бройки, ръководи се от директор и включва социален работник,
трудотерапевт, психолог, фелдшер, медицински сестри, домакин,
касиер-домакин, готвач, помощник готвач, работник кухня, огняр,
санитари, шофьор, общ работник, пазач. За ползваната социална услуга
потребителите
заплащат такса, съгласно Тарифа за таксите за
социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.
Финансирането на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост е
чрез делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от
общинския бюджет и дарения.
1.2. „Дом за стари хора” разкрит през 2009 година в село Воден
с капацитет 30 места. Заетите места към 31.12.2017 г. са 28 бр. в това
число 11 мъже и 17 жени. Екипът на Дома за стари хора се състои от 14
щатни бройки, ръководи се от директор и включва социален работник,
медицински сестри, домакин-касиер, готвач, работник кухня, огняробщ работник, шофьор, санитари. За ползваната социална услуга в
Дома за стари хора се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на
лицата или такса в размер на действителните месечни разходи,
съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за социалните услуги,
финансирани от републиканския бюджет. Финансирането на Дома за
стари хора е чрез делегиран държавен бюджет с възможност за
дофинансиране от общинския бюджет и дарения.
2. Социални услуги в общността
Социалните услуги предоставяни в общността, разкрити на
територията в община Болярово са:
2.1. „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” в
село Малко Шарково, с капацитет 8 жени, към 31.12.2017 г. е запълнен.
4 членен екип работи за създаване на трайни и социални битови навици
и умения у потребителите.
2.2. „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост ” в
гр. Болярово, с капацитет 8 жени, към 31.12.2017 г е запълнен. 5 членен
екип работи за създаване на трайни и социални битови навици и
умения у потребителите, като предпоставки за водене на пълноценен и
независим живот.
2.3. „Защитено жилище за лица с физически увреждания” в
гр. Болярово, с капацитет 11 лица. Заетите места към 31.12.2017 г. са 10
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бр. в това число 5 мъже и 5 жени. Създадени са условия за достоен
живот на 11 лица.
Екипът на защитеното жилище е от 7,5 щатни бройки, ръководи
се от управител и включва медицински фелдшер, готвач, домакин,
санитари.
2.4. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица
с деменция” е открит от 15.10.2015 г. като местна дейност с Решение
№509/29.04.2015 г на Общински съвет Болярово на адрес: с. Мамарчево,
и капацитет 15 потребители и целева група пълнолетни лица с деменция,
а от 01.04.2016 г. със Заповед № РД01-322/21.03.2016 г. на
Изпълнителния Директор на АСП гр. София, услугата е делегирана от
държавата дейност.
Заетите места към 31.12.2017 г. са 13 бр. в това число 4 мъже и 9
жени. Екипът на ЦНСТ се състой от 13.5 щатни бройки и включва:
управител – 1 бр, социален работник – 1 бр., трудотерапевт–1 бр.,
медицински сестри–2 ,5 бр., домакин – 1 бр., санитар -5 бр., готвач – 1
бр., огняр-поддръжка – 1 бр.
2.5. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания” е открит от 15.10.2015 г. като местна дейност с
Решение №510/29.04.2015 г на Общински съвет Болярово на адрес: с.
Мамарчево и капацитет 8 потребители и целева група пълнолетни лица
с физически увреждания за които е налице риск от институционална
грижа. Към 31.12.2017 г. капацитетът е запълнен.
Екипът на ЦНСТПЛФУ се състой от 7 щатни бройки и включва:
медицински сестри – 2 бр., санитари - 4 бр., работник кухня – 1 бр.
Със средства от бюджета на общината е закупено и монтирано
съоръжение /платформен лифт/ за осигуряване на достъпна среда на
лицата с увреждания ползващи услугата. Изпратено е предложение до
Директора на Дирекция социално подпомагане гр. Елхово и е изготвено
становище от тяхна страна за издаване на Заповед от Изпълнителния
Директор на АСП гр. София за да бъде услугата финансирана като
делегирана държавна дейност.
2.6. „Център за социална рехабилитация и интеграция” е
разкрит в гр. Болярово с капацитет 25 места. Доставчик на услугата е
Община Болярово. През 2017 г. услугата е ползвана от 57 лица. Екипът
на ЦСРИ е от 7 щатни бройки и включва: управител – 1 бр, социални
работници – 2 бр., трудотерапевт – 2 бр., касиер-домакин – 1бр.,
чистач-1бр. За ползваната социална услуга се заплаща такса, съгласно
Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от
републиканския бюджет. Финансирането на ЦСРИ гр. Болярово е чрез
делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от
общинския бюджет и дарения
2.7. „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово”
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Проект «Осигуряване на топъл обяд в община Болярово»,
финансиран по Договор BG05FMOP001-3.002-0006-C01 се реализира
за общо 106 потребители до 31.12.2019 г.
Средствата са осигурени по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица 2014-2020 в размер на 262 909,68 лв.
2.8. Социална услуга „Личен асистент”, „Домашен
помощник”, „Социален асистент” по проект „Независим живат”.
Договор № BG05M9OP001-2.002-0236-C01.Бенефициент по проекта е
община Болярово. Проектът е на стойност 496 470,11 лв., като размерът
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 19 месеца – 01.04.2016 г. до 31.10.2017 г.
Реализацията на този проект осигури работа на 49 безработни лица,
ангажирани като „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Социален
асистент”. От 01.11.2017 г. до 31.12.2017 г. услугата е удължена с ПМС
№37/05.07.2017 г. Подадени са всички необходими документи и е
осигурено предоставяне на услугата и през 2018 година.
2.9. Социална услуга „Домашен социален патронаж с
местонахождение гр. Болярово и капацитет 180 потребители от гр.
Болярово и селата на територията на общината. Домашен социален
патронаж е социална услуга, предоставяна в домовете на възрастните
хора и хората с увреждания, която е общинска дейност.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.
Клубове на пенсионера. От местните дейности са разкрити и
функционират клубове на пенсионера в девет 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 здравословни
проблеми прекарват голяма част от свободното си време в срещи и
занимания според интересите си, поддържат лични и социални
контакти. В някой от клубовете са създадени самодейни певчески
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 2017 г. За решаване на социалните въпроси
са предвидени средства в общинския бюджет за предоставяне
еднократни помощи на граждани от Община Болярово. По
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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 2017 г. са подпомогнати 114 лица със
сумата от 11 440 лв. Осигурени са средства на ученици от социално
слаби семейства за закупуване на дрехи, обувки, учебници и учебни
помагала за СУ „Д-р Петър Берон” гр. Болярово за 95 ученика – 1 700
лв., за ОУ „Стефан Караджа” с.Ст.Караджово за 63 ученика– 1 300 лв.,
ДГ „Здравец” и филиали за 72 деца – 800 лв.
Медицинското обслужване на населението се осъществява от 3
общопрактикуващи лекари, обслужващи 3400 пациенти и двама
стоматолози.
През 2014 г. с решение на общинския съвет се осигуриха по 180
лв. на месец на общопрактикуващите лекари, по 6 м3 дърва и
безвъзмездно са предоставени помещения за медицински пунктове,
осигурено е безплатно жилище на единия от докторите.
Оборудвани са и 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 ЦСРИгр.Болярово.
Образование и култура, младежки дейности и спорт
- Бюджетни разходи общо 1 203 013 лв.
В т.ч.
- училища 769514 лв. .
-ДГ
288453 лв.
- Други дейности по обр.
123380 лв.
- столове
21666 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;
-четири 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 280 ученици през 2017/2018 учебна
година
- в ДГ – 91
- Обучението се осъществява от 41 педагози
- През периода са изразходени за текущи ремонти 5691 лв.
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- В училищата са извършени разходи за придобиване на ДМА –
1117 лв. за СУ “Д-р Петър Берон”
- За извозването на пътуващи ученици до 16 г. са изразходени
общо 123380 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 3231 лв., а за транспорт на
пътуващи учители – 18457 лв .
-Изразходени са 50505 лв. за отопление– 43191 лв за училищата и
7314 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 16903 лв. и ОУ „Ст. Караджа” 13723
лв.
- За храна в детските градини общината е изразходила 22109 лв.
- За подпомагане на деца и ученици от социално-слаби семейства
са закупени дрехи, обувки, учебни помагала на стойност 3800 лева.
Култура
- В община Болярово функционират 6 читалища – в Болярово
Мамарчево, Воден, Ст. Караджово, Попово и Голямо Крушево.
-Финансовата им обезпеченост за периода е 104043 лв. и 55000
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 найзначимото културно събитие за общината. През отчетния период се
проведе двадесетото издание на събора, финансово обезпечено от
спонсори в размер на 13770 лв.
През 2017 г. се проведоха следните празници, землячески срещи
и събори:
- Национален празник на 3 март и празник на художествената
самодейност
- събори в селата Г. Крушево, Мамарчево, Ст. Караджово, Воден
- Землячески срещи в с. Попово, с. Странджа, с. Горска поляна,
Камен връх
- десети общински събор „Белянката”;
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- за всички тези празници са изразходени общо 36475 лв.
- За празника на гр. Болярово на Димитровден и предхождащи го
мероприятия има постъпления в размер на – 10700 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 5345 лв.
- Важно място в обществено-политическия и културния живот на
общината заема и общинския вестник “Крайгранична искра”, които е
изцяло на общинска издръжка. През 2017 г. за издръжката на вестника
са изразходени 27627 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 е 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.
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 стадион в град
Болярово и
игрища в селата Голямо Крушево и Мамарчево,
оборудвана фитнес-зала, спортните площадки и физкултурни салони на
СУ ”Д-р П.Берон”, ОУ ”Стефан Караджа”, ЦДГ „Здравец”.
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,
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подменена бе подовата настилка в помещението, бяха закупени нови
фитнес уреди.
Приключи изграждането на стадиона в град Болярово, осъществи
се основен ремонт със средства, финансирани от програма
Трансгранично развитие България- Турция. Размерът на инвестицията е
645 867 лева. Извърши се цялостно преустройство на стадиона, изгради
се модерно съоръжение, отговарящо на съвременните изисквания и
потребностите на жителите на община Болярово.
Достъпът до всички спортни обекти на територията на община
Болярово е свободен за желаещите да спортуват.
Инвестират се средства и в създаване и подържане на зони за
отдих. Създаде се обособено място за отдих в местността „Крастав
кладенец“ край село Стефан Караджово. Поддържа се и зоната за отдих
в местността „Белянката“ край село Иглика.
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 2017 г. от общинския
бюджет бяха изразходени общо 30077 лв.
Местна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
Основната цел на МКБППМН е постигането на положителна
промяна и възпитателен ефект в поведението на отклонили се от пътя
млади личности, както и превенция на противообществените прояви и
свеждането им до минимум.
В началото на годината, в края на месец февруари, вече по
традиция, се отбеляза ‘‘Денят на розовата фланелка‘‘. По повод на
,,Световния ден за борба с тормоза в училище‘‘ се проведоха
мероприятия в ОУ ,,Стефан Караджа‘‘- с. Стефан Караджово и СУ,,Д-р
Петър Берон‘‘- гр. Болярово. Учениците се запознаха с презентация на
тема „Безопасно в Интернет“, визираща проблемите, свързани с така
наречения кибертормоз. По този повод се проведе и конкурс за
рисунка, постери и есета. Изготвиха се розови химикалки с надпис „Не
на тормоза“ и името на училището, както и стикери, розова тениска с
надпис върху нея „Нека спрем тормоза в училище! На събититето
присъстваха кмета на Общината Христо Христов, секретарят на
община Болярово-Мария Чанева (председател на МКБППМН), както и
секретаря на МКБППМН.
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Денят се отбеляза и в ОУ ,,Стефан Караджа‘‘ с. Стефан
Караджово. В беседи и разговори се обсъдиха проблемите за тормоза в
училище и семейството, за необходимостта да бъдат съпричастни и да
не затварят очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.
Учениците също показаха трудолюбие в правенето на сърчица под
мотото „Бъди мой приятел!“ и оригинално табло с формата на
фланелка и символи, които олицетворяваха ,,Деня на борбата срещу
тормоза в училище“.
По
традиция
по
повод
превенцията
срещу
противообществените прояви сред подрастващите ,МКБППМН
отбеляза и 17 май - ,,Денят на българският спорт‘‘, под мотото
,,Спортът срещу агресията‘‘. Проведоха се срещи между футболните
отбори на учениците от СУ,,Д-р Петър Берон ‘‘-гр. Болярово и ОУ
‘‘Стефан Караджа‘‘- с. Стефан Караджово. За децата от 1 до 4 клас се
организираха забавни игри под името ,,Бързи, смели, сръчни.
Съвместно с УКБПП се отбеляза и ,,Денят на детето‘‘ -1 юни,
като се организираха забавни игри с учениците на СУ,,Д-р Петър
Берон‘‘ и с децата от ДГ ‘‘Здравец‘‘ под наслов ,,Не ,на агресията!“.
По повод Празника на град Болярово се проведе конкурс за
рисунка и апликация от учениците и клубовете, както от СУ,,Д-р Петър
Берон ‘‘ и
ОУ Стефан Караджово‘‘, така и от децата на ДГ
‘‘Здравец‘‘.Проведе се и междуобщински детски футболен турнир В
него взеха участие отбори от три общини: Болярово, Елхово, Стралджа.
Местната комисия за борба с противообществените прояви
организира на 22 Декември Общинско мероприятие, съвместно с
Училищната комисия - Коледен конкурс за картичка, сурвакница и
рисунка под наслов ‘‘Да бъдем по-добри‘‘ и забавна ученическа
програма с танци, игри ,викторини и състезания под мотото: ‘‘Добро да
има във всяко сърце‘‘. Участие взеха учениците от ОУ ,,Стефан
Караджа‘‘ и СУ,,Д-р Петър Берон‘‘ във всички възрастови групи: 1-4
клас,5-8 клас и 9-12 клас.
Местната комисия оказва пълно съдействие на органите на
образованието за обхващане на подлежащите на задължително
образование деца и за тяхното не отпадане от училище. На основание
чл. 40, ал. 2 от ППЗНП Директорите на училищата уведомяват Кмета
на общината за движението на ученици, подлежащи на задължително
обучение, включително и на застрашените от отпадане ученици и за
обхващане на подлежащите на задължително образование деца. При
подаден сигнал до МКБППМН, нейните членове провеждат срещиразговори и корекционно – възпитателна работа с тях, установяват се
причините и в голяма част от случаите, децата се връщат в училището.
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени
прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители.
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Това се осъществява, чрез възпитателни дела. През периода 2017 г. ,
МКБППМН продължи да работи усилено в усъвършенстването на
координацията между институциите и по-задълбочената съвместна
работа с работещите в системата на образованието ,по проблемите на
малолетни и непълнолетни. Въпреки усилията на МКБППМН за
превенция, през изминалия период за 2017г. на територията на Община
Болярово имаше регистрирани редица нарушения ,както с маловажни
противообществени прояви, така и с по-сериозни. Засилена подкрепа в
борбата за противообществени прояви имаше и от представителя на
Дирекция социално подпомагане, служителите на РУ-Болярово,
директорите на училищата от с. Стефан Караджово и гр. Болярово,
класни ръководители и учители и училищен психолог. За периода има
регистрирани 8 възпитателни дела от малолетни и непълнолетни,
свързани с противообществени деяния от битови кражби, нарушаване
на Закона за движение по пътищата, посегателство на визията по
обществени сгради. Две от възпитателните дела са отложени за
преразглеждане за началото на 2018г, като останалите 6 са приключили
с взети решения от състава на комисията. Общо регистрираните деца са
3-ма малолетни и 3-ма непълнолетни, от които има едно момиче. Пет
от тях имат повече от едно възпитателно дело от изминали периоди.
Мерките, предприети от комисията и взетите решения по
възпитателните дела са : “Предупреждение“ по чл.13, ал.1, т.1;
“Поставяне под възпитателен надзор на родители или лицата, които ги
заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” по чл.13,
ал.1, т.4; ‘‘Задължаване на непълнолетния да извърши определена
работа в полза на обществото‘‘-, по чл.13, ал.1, т.10; :‘‘Поставяне под
възпитателен надзор на обществен възпитател‘‘-по чл.13, ал.1, т.5 ; ‘‘
Забрана на малолетния да се среща и установява контакт с определени
лица ‘‘-по чл.13, ал.1 ,т. 7- от ЗБППМН.
Икономика
Водещи отрасли в икономиката на община Болярово са земеделие
и животновъдство.
През 2017г. се увеличи размерът на стопанисваната земя в района
на общината. От 310 х.дка. стопанисвана земя, обработваемата земя е
281 х. дка. Регистрираните земеделски производители са 274. Над 90 %
от земята се стопанисва чрез арендуване от юридически и физически
лица. Преобладават стопанствата на ЗП и дружествата с по-голям
размер стопанисвана земя над 1000 .дка. Не са малко и
производителите – пенсионери, както и семействата на безработни,
които не могат да си намерят алтернативна заетост. Делът на младите
хора, заети в отрасъла се увеличава. Произвеждат се главно зърнени
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култури върху- 62% от стопанисваните площи; маслодаен слънчоглед20 % , рапица, техническа метла, кориандър и други технически
култури -15%; зеленчуци се произвеждат в малки частни стопанства.
Делът на отглежданите трайни насаждения е 3,1 % от структурата на
растениевъдното производство. Отглеждат се
1480 дка. лозови
насаждения в землището на гр.Болярово и село Стефан
Караджово,1278 дка грузински сливи в землищата на селата Златиница,
Попово и Ружица и малки площи са заети с орехови и бадемови
насаждения. Създадени са масив от лавандула.
През отчетния общинската администрация работи по ЗСПЗЗ в
частта му на чл. 37 като са сключени 19 броя споразумения от общо 20
землища. По чл.34 от същия закон няма постъпили жалби от
собственици на земя за възстановяване на правото им собственост.
Съгласно ЗОССИ са постъпили 7 броя жалби за оценка на нанесени
щети, по които специалистите на Общината са направили оценка и
връчили протоколи, съгласно закона.
В животновъдния сектор през 2017 година, особено в личните
стопанства броят на животните драстично намалява. За сметка на това
развитието на отрасъла се ориентира към увеличаване на броя на
фермите с по-голям брой животни.
През настоящата 2017 година животновъдното производство се
осъществяваше главно в 80 броя говедовъдни ферми с 5367 броя говеда
в т.ч. 4080 крави главно в селата: Ситово, Странджа , Попово,
Болярово, Воден, М. Шарково, Ружица и Стефан Караджово.
В седем землища на общината, които са разположени в
полупланинския район се прилага пасишното отглеждане на едрия
рогат добитък, чрез използване на електро-пастир. Тази технология се
оказа много ефективна за географското разположение и релефа на
община Болярово, а животновъдите произвеждат продукция с ниска
себестойност.
На 12.09.2017 г. на територията на Община Болярово в село
Стефан Караджово се проведе Национално изложение по
говедовъдство в месодайно направление СТЕКСПО 2017, което се
провежда за втора поредна година благодарение на АРМПГБ
/Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България/.
Участие в изложението взеха животновъди от всички краища на
страната, а така също и лектори от водещи институти от България и
Европа.
Изложението СТЕКСПО 2017, се превръща в един от найполезните Форуми за нашата страна и за Община Болярово, която на
практика се превръща в новатор при месодайното животновъдство.
Намалява броя на другите видове животни в общината. Отглеждат
се: овце – 79576, кози 1230, свине – 119 бр. главно за угояване и две
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ферми за разплод; птици- 5465 броя и 89 броя коне отглеждани във
ферми. Пчеларството е един от приоритетните подотрасли от
животновъдството в общината. Регистрирани са общо 34 пчелари с
3885 пчелни семейства. На територията на общината има изградени 3
обекта за отглеждане на калифорнийски червеи, 3 броя шаранови
стопанства и един приют и един хотел за кучета.
Общинското ръководство целогодишно оказва съдействие на
ветеринарните органи за провеждането на ветеринарно-санитарните
мероприятия по Закона за ветеринарното дело, като осигурява общи
работници за всяко от мероприятията по селища. Шест са практиките в
общината, които се ръководят от официалния ветеринарен лекар със
седалище гр. Болярово.
Малък е делът на промишлените дейности в общината,
съсредоточени в общинския център. Местното месопреработвателно
предприятие „СТРАНДЖА“ ООД гр. Болярово с годишен капацитет за
месодобив от 7500 свине и 1500 едри преживни животни, произвежда
качествена и конкурентноспособна продукция – колбаси, деликатеси,
като прочутото странджанско дядо и др. за вътрешния пазар. В него
работят 35 човека.
Предприятието за производство на метли ЕТ „СИМОНА“ гр.
Болярово предлага работа на 20 постоянно заети и още 15 сезонни
работници. В него се произвежда също конкурентноспособна
продукция, от която в по-голямата си част е предназначена за износ.
Общественият транспорт е една от основните грижи и
отговорности на общинската администрация.. Транспортното
обслужване на населението е по утвърдена транспортна схема. С
изключение на селата Ружица, Вълчи извор, Г. Поляна, Странджа,
Крайново, Деница и Оман всички останали селища имат ежедневна
връзка с общинския център и близките градове. Обслужва ни
превозваческа фирма „ДИЧОНИ“ ЕООД гр. Ямбол, с която Община
Болярово има подписан Договор за 5 години от началото на 2016
година. Целевите средства от ЦБ за безплатни превози на учащите се и
компенсациите към тях не покриват цената на пътуванията. Още поограничен е размерът на субсидиите за междуселищните пътувания в
района на общината, въпреки че сме изцяло граничен район и 18 от
селищата ни са с под 500 жители. Необходимо е да се отбележи, че
намаляването на пътникопотока, или липсата на такъв по някои от
автобусните линии наложи преразглеждане и оптимизиране на
общинската транспортна схема, съобразена с икономическите и
финансови възможности на превозвачите.
Търговията
на територията на общината през 2017г. се
осъществява от ПК «Напредък» Болярово и в обектите на ЕТ във
всички населени места. Само за 2017 година на територията на
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общината са категоризирани 14 действащи туристически обекти, от
които 6 заведения за хранене и развлечения и 8 за отдих - стаи за
настаняване. Общият брой на местата за отдих-стаи за настаняване на
територията на Община Болярово е 28 с общо 149 легла, а действащите
заведения за хранене и развлечения е 29 броя. Добра придобивка е
утвърдилия се ежеседмичен нов закрит кооперативен пазар в гр.
Болярово, където всеки четвъртък жителите на общината могат да
намерят необходимите дрехи, обувки и други стоки за бита, както и
разнообразния асортимент от плодове и зеленчуци, който предлага
добри условия за работа на търговците и качество на обслужване на
клиентите.
Управление на общинската собственост и дейности на звено
„Гори“
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.
Към 31.12.2017 г. има съставени 6621 акта за общинска
собственост, от които 486 са съставени през 2017 г.
Земеделската земя отдадена под наем до момента е около 48
980,57 дка на стойност 594 000,00 лв. годишен наем. През 2017 год. са
предоставени 4056,856 дка полски пътища и приходите от тях са 47
280,00 лева.
Приходите от предоставените под наем общински жилища към
декември 2017 г. е 4800,00 лв., а от помещения – 8050,00 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 начин определени
в закон. В тази връзка са осъществени продажби на земеделска земя и
дворни места. Продадена е 96,664 дка земеделска земя и приходите от
нея са 21 300,00 лв., и 8 дворни места в с. Странджа, Горска поляна,
Малко Шарково и гр .Болярово на стойност 54 100,00 лв.
Предоставени са всички жилища на семейства с установени
жилищни нужди.
От одобреният годишен план за добив на дървесина са добити
8816 пр.м3 дърва за огрев за местното население и 851 пл.м3
строителна дървесина за продажба. Полученият приход от дървата е
295 000 лв.
Изготвиха се необходимите документи за осъществяване на
санитарни сечи във връзка със съхненето на иглолистните насаждения.
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Одобри се план-извлечение за ползване на дървесина от
общинския горски фонд през 2018 година в размер на 5360 пл.куб.м.
Издадени са 28 броя заповеди –разрешителни за почистване от
храсти и дървета в имоти извън горския фонд частна собственост.
Извърши се залесяване на 99,17 дка земеделски земи.
Гражданска защита, Отбранително- мобилизационна
подготовка и Регистратурата за класифицирана информация
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, Наредбата № Із-1669 от 2012 г. за
реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните
формирования и други.
В края на 2017 г. община Болярово прие допълнително 6
доброволеца и от предишните 2 доброволни формирования - 7 станаха
общо 13 доброволеца, които бяха обучени от органите на ПБЗН- Ямбол
и БЧК- Ямбол по МодулІ, МодулІІ и МодулІІІ. За доброволното
формирование има парични средства в размер на 14208 лв, от които за
облекло 10000 лв, а останалите са за застраховки и обучение. За
приетите през месец декември 2017 г. доброволци ще направим искане
за отпускане на парични средства за облекло, застраховки и обучение.
През изминала година имахме една проверка от комисия,
назначена от Областния управител на всички общински язовири.
Отделно бе извършена проверка и от Държавната агенция по
метрология и технически надзор на част от общинските язовири.
Дадени са предписания.
На 30.05.2017 г. се проведе 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.
На 29.11. 2017 г. се проведе 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 2017/2018 г.
При промяна на ръководителите от органите на МВР или
общински служители се променят заповедите за Общински щаб,
Общински съвет за сигурност, епизоотична комисия и други.
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 2017 г., доклад
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за готовността за действие в усложнена зимна обстановка сезон 20172018 г., доклад за доброволните формирования и др.
През 2017 година епизоотичната комисия към община Болярово с
председател заместник- кмета, г-жа Терзиева е провела три извънредни
заседания по повод птичи грип, издадени са съответните заповеди за
спазване на определени норми на отглеждане на птиците в така
наречения заден двор, тъй като на територията на община Болярово
няма големи птицевъдни обекти.
Снегопочистване- точна и навременна информация до фирмата за
състоянието на пътищата на общината, нуждата от почистване и
опесъчяване, постоянна 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. В
края на 2016 и началото на 2017 г. беше една от най- снежните зими на
територията на общината. Снегопочистването се затрудняваше
допълнително от снежните виелици, с много труд второкласния път
Елхово- Болярово- Бургас беше отворен през цялото време на снежни
преспи и снеговалежи. Това продължи около 28 дни. За почистване на
ІV- то класната общинска пътна мрежа държавата беше отпуснала
73300 лева, които се оказаха крайно недостатъчни.
ОМП- Отбранително мобилизационна подготовка. Държавата
отпуска средства за дейност Отбрана и сигурност на общината, за
доброволното формирование, за неотложни разходи при стихийни
бедствия и аварии. Средствата за 2017 г. за организиране на
денонощното дежурство и др. дейности по отбраната са 67994 лева.
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 управител- Ямбол. С Постановление № 258
от 02.12. 2005 г. се определят дейностите и задачите по ОМП на
органите на изпълнителната власт и юридическите лица с военновременни задачи.
Към ОМП са дежурните по Общински съвет за сигурност.
Специалиста по „Гр.З.” и ОМП 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 им са определени от план и
инструкция. Ежедневно, 24 часа изпълняват задълженията си.
Дейността им е разнородна. През зимния сезон събират информация за
състоянието на пътищата и населените места от местните кметове и
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кметски наместници, уведомяват ръководството на общината и
действат съобразно инструкциите, които им дават устни и писмени.
Съобщават за състоянието на пътищата и на фирмата, почистваща
пътищата в общината. През лятото получават информация за
възникнали пожари и действат според нарежданията и ситуацията.
През изминалата година се проведоха 3 тренировки КИС
посредством интернет с участието на специалиста по ОМП Лиляна
Атанасчева.
През месец април 2017 г бе изготвен и представен в областна
администрация План за привеждане общината от мирно във военно
положение с гриф „Секретен!”. Извърши се и подмяна на част от
пакетите за оповестяване.
Дейностите по отсрочване на запасни и техника запас от
повикване във въоръжените сили при мобилизация и осигуряване на
трудови ресурси за военновременна дейност се извършва в
съответствие с Наредбата за отсрочване на запасни и техника- запас от
повикване във въоръжените сили при мобилизация.
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.
През изминалата година се извърши подновяване на
разрешенията за допуск до класифицирана информация на голяма
част от служителите, заемащи длъжностите. 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
Административните услуги в община Болярово се заявяват в
Центъра за одминистративно за обслужване на граждани.
Приети са и се спазват задължителните стандарти за
административно обслужване, Харта на клиента, Правила за работа по
Закона за достъп до публична информация. Административните услуги
се предоставят без да е необходимо заявителят да предостави
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информация или доказателствени средства, за които са налице данни,
събирани или издадени в община Болярово.
Закупи се ПП «Акстъркомуникатор» за осъществяване на
електронен обмен с други администрации.
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 по-добра комуникация.
Периодично се подменя остарялата компютърна техника.
Извършени са 8251 броя административни услуги, в тв.ч по
гражданско състояние – 225 бр., от звено «МДТ» - 5333 бр., технически
услуги – 460 бр., услуги от стопанска дейност и общинска собственост
– 201 бр.
Предлагат се и 10 бр. електронни услуги -2 бр. по гражданско
състояние,3 бр. по ЗМДТ, 2 бр. в областта на общинска собственост и 3
бр. технически услуги.
В няколко населени местана общината по електронен път се събират
задълженията за местни данъци и такси.
През 2017 година служители от общинската администрация се
обучиха за работа по Закона за обществените поръчки.
Поддържа се « Профил на купувача» .
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. От сайта на общината може да се направи
справка за размера на данъчните задължения и начините за
погасяването им.
Към края на 2017 година се извърши и инвентаризация на
административните услуги.
От края на месец септември на общината беше предоставен
достъп до информационната система на Националната камара за
нотариални удостоверявания на пълномощни.
В срок се подготвя и публикува в интернет-базираната отчетна
форма – Системата за самооценка на административното обслужване и
доклада за състоянието на общинската администрация.
През тази година се осъществи и организационно-техническата
подготовка за спокойното протичане на парламентарните избори.
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Считаме, че е на добро ниво координацията с Областния
управител, областната и общинската служба «Земеделие» и Дирекция
«Социално подпомагане» - Елхово, Дирекция «Бюро по труда» - град
Елхово.
Системни и ефективни са връзките с централните ведомства,
вследствие на което се осигуряват допълнителни средства от
републиканския бюджет за по-успешно реализиране на проекти и
програми.
Постоянни са контактите с Националното сдружение на
общините в Р България, Регионалната асоциация на общините
«Тракия», Асоциацията на общините-собственици на гори,
неправителствените организации за решаване на проблемите на
общината.
Има нерешени проблеми от техническата и социалната
инфраструктура, но считам, че с обединени усилия можем да ги
преодолеем.
До края на мандата ще продължим да работим в следните
направления:
- търсене на възможности за намаляване на безработицата;
- активно използване на ресурсите на фондовете на Европейския
съюз;
- подобряване на благоустрояването, хигиенизирането и
комунално-битовото обслужване на населението;
- гарантиране на реда и сигурността на хората;
- съхраняване на куртурните традиции и обичаи в общината .
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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