Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Болярово
за второто шестмесечие на 2017 год.
За периода Общинския съвет е провел 5 заседания и е приел 63 решения от Решение от № 297 до Решение № 359.
По част от приетите решения се работи ежедневно от общинска администрация тъй като
срок по тях няма, а изпълнението им е постоянно.
В общинската администрация са постъпили решения на ОбС Болярово по следните
нормативни актове: закон за общинската собственост, закон за общинския бюджет, закон за
местните данъци и такси, ЗМСМА, ЗУТ, закона за горите, закона за физическото възпитание
и спорт, закона за водите, по закона за предучилищното и училищното образование и
подзаконови нормативни актове на посочените закони, по наредби на ОбС Болярово.
Решенията на ОбС Болярово се изпълняват както следва:
.
Отдел: “Бюджет и ФСД”
Решение № 299/27.07.2017 г. относно одобряване отчета за разходите за командировки
на кмета и председателя на ОбС за второто тримесечие – отчета е приет и одобрен.
Решение № 300/27.07.2017 г. относно приемане отчета за изпълнение на бюджета за
първото шестмесечие на 2017г. – отчета е приет, публикуван е на интернет страницата на
общината.
Решение № 317/28.09.2017 г. относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза
за местните дейности за периода 2018-2020 г. – прогнозата е приета, информацията е заредена
в информационната система на общините, решенията се изпълняват текущо.
Решение № 326/28.09.2017 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната
програма на общината - . промените са приети, издадена е Заповед № РД-5-443/29.-9.2017 г.,
съответните корекции са отразени в ПП Бюджет.
Решение № 318/28.09.2017 г. относно извършване на промени в бюджетна дейност
„Други дейности по образованието“ за преместване на училищни автобуси от общината към
СУ Болярово – издадена е заповед за изпълнение на решението № РД-5-466/06.10.2017г.;
извършени са всички необходими действия по преместването на автобусите и персонала.
Решение № 330/30.10.2017 г. относно одобряване отчет за командировките на кмета на
общината и председателя на ОбС за третото тримесечие на годината – отчета е одобрен и
приет.
Решение № 333/30.10.2017 г. относно промяна на бюджета на общината за 2017 г. –
промените са одобрени и приети, издадена е заповед № РД-5-492/31.10.2017г. за извършените
актуализации.
Решение № 284/15.12.2017 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната
програма за 2017 г. – промените са приети, издадена е Заповед № РД-5-581/28.12.2017 г.,
съответните корекции са отразени в ПП Бюджет.
Решение № 354/15.12.2017 г. относно приемане план-сметка и определяне размера на
такса за битови отпадъци за 2018 г. – решението е предоставено за въвеждане в базата данни
за облагане по ЗМДТ, приходите и разходите са предвидени в дейност „Чистота“ по бюджета
на общината за 2018 г. изпълнява се текущо.
Отдел “Управление на собствеността и териториалното устройство”
Решение № 308/27.07.2017 г . на ОбС Болярово е за отдаване под наем на общински
имот – дворно място в с. Странджа. Обявен е търг със заповед № РД-5-409/13.09.2017 г.
Сключен договор № 1322/02.11.2017 г. с наемател.
С решение 309/27.07.2017 г . е дадено разрешение за продажба на недвижим имот.
Обявен е търг, съгласно заповед № РД-5-408/13.09.2017 г. Имотът е продаден, изготвен е
договор за продажба.
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Решение 321/28.09.2017 г. е за продажба на съсобствен недвижим имот – частна
общинска собственост с. М. Шарково. Пусната е заповед за продажба. Сумата е платена от
съсобственика. Съставен е договор за продажба.
С решение 322/28.09.2017 г. е предложено изменение на условия, поставени при
продажба на общински недвижим имот. Решението е обжалвано от областен управител пред
АС – Ямбол и е отменено с решение № 230/21.12.2017 г. на Административен съд Ямбол.
Решение № 323/28.09.2017 г. е относно отдаване под наем на част от ПИ за 10 години.
Обявен е търг. Подписан е договор за наем.
Решение № 335/30.10.2017 г. е за продажба на недвижими имоти в землищата на с.
Попово и с. Дъбово. Обявен е търг. Проведена е процедурата. Изготвена е заповед за
спечелване на търга. Имотите са платени и е подписан договор за продажба.
Решение № 344/29.11.2017 г. е относно отдаване под наем на полски пътища за 20172018 стопанска година. Има пусната заповед. Изготвени са договори – 80% са получени от
наемателите и са платени.
Решение № 345/29.11.2017 г. е за продажба на имот – частна общинска собственост.
Решението е обжалвано от районен прокурор пред АС – Ямбол. През месец януари 2018 г. е
направено допълнение към решението.
Решение 310/27.07.2017 г. е относно маркиране на дървесина в общински горски
територии в териториален обхват на община Болярово. Проведен е конкурс, избран е
изпълнител и е подписан договор.
С решение 311/27.07.2017 г. е относно маркиране на иглолистна дървесина от
общински горски територии, собственост на общината. Избран е изпълнител и е подписан
договор. Изпълнено решение.
Решение № 329/28.09.2017 г. касае ползване на иглолистна дървесина в землище гр.
Болярово и с. Воден. Обявен е открит конкурс и е подписан договор с изпълнител.
С Решение №336/31.10.2017 г. е одобрена цена на дървесина от общински горски
територии на физически и юридически лица, извършващи дейност на територията на община
Болярово. Утвърден е ценоразпис за продажба на дърва.
С Решение № 339/29.11.2017 г. е приет годишен план за ползване на дървесина от
ОбГФ за 2018 г.
Решение № 342/29.11.2017 г. е за ползване на широколистна дървесина за нуждите на
местното население. Проведен е открит конкурс за избор на изпълнител на услугата и е
подписан договор № 11/25.01.2018 г.
Решение № 343/29.11.2017 г. е за ползване на иглолистна дървесина от ОГТ на
територията на общината. Проведена процедура и сключен договор № 12/31.01.2018 г.
С Решение №356/15.12.2017 г е приета план – сметка за дейност „Други дейности по
селско и горско стопанство, лов и риболов“ за 2018 г. Решението ще се изпълнява през 2018 г.
С Решение № 301/27.07.2017 г. са предоставени дърва за огрев на общопрактикуващи
лекари и стоматолози. Решението е изпълнено.
С Решение 348/29.11.2017 г. е за одобряване на задание и даване на разрешение за
изготвяне на ПУП гр. Боляово
Решение № 349/29.11.2017 г дава съгласие за прокарване на външен водопровод и
водопроводно отклонение в с . Иглика,
С Решение № 324/28.09.2017 г. са приети цени, тарифи и условия за водоползване на
мин. вода.
Решение № 327/28.09.2017 г. е относно разрешително за водовземане на мин. вода от
находище № 85. Срок на изпълнение при явяване на кандидати.
Решение № 347/29.11.2017 г. е за издаване на разрешително от Кмета на Община
Болярово за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост,
предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Болярово. Решението в е
процес на изпълнение.
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Отдел “Хуманитарни дейности ”
С Решение № 302 от Протокол №26/27.07.2017 г. е прието предложение за включване
на СУ „Д-р Петър Берон”, град Болярово, община Болярово в списъка на защитените училища
през учебната 2017/2018 г. Предложението е изпратено до Министъра на МОН в срок до
10.09.2017 г. СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово е защитено и е в списъка, приет с Решение
№ 775 на Министерския съвет от 14 декември 2017 г. Списък със защитените детски градини
и защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 година.
С Решение № 303 от Протокол №26/27.07.2017 г. е прието предложение за
включване на ОУ „Стефан Караджа”, с. Стефан Караджово, община Болярово в списъка на
защитените училища през учебната 2017/2018 г. Предложението е изпратено до Министъра на
МОН в срок до 10.09.2017 г. ОУ „Стефан Караджа”, с. Стефан Караджово е защитено и е в
списъка, приет с Решение № 775 на Министерския съвет от 14 декември 2017 г. Списък със
защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната
2017/2018 година.
С Решение № 304 от Протокол №26/27.07.2017 г. е прието предложение за
включване на ДГ „Здравец”, гр. Болярово и филиалите в селата Стефан Караджово и Воден,
община Болярово в списъка на защитените детски градини през учебната 2017/2018 г.
Предложението е изпратено до Министъра на МОН в срок до 10.09.2017г. ДГ „Здравец”, гр.
Болярово и филиалите в селата Стефан Караджово и Воден са защитени и са в списъка, приет
с Решение № 775 на Министерския съвет от 14 декември 2017 г. Списък със защитените
детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 година.
С Решение № 305 от Протокол №26/27.07.2017 г. е прието предложение за
включване на СУ „Д-р Петър Берон”, град Болярово, община Болярово в списъка на
средищните училища през учебната 2017/2018 г. Предложението е изпратено до Министъра на
МОН в срок до 10.09.2017 г. СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово е средищно и е в списъка,
приет с Решение № 766 на Министерския съвет от 12 декември 2017 г. Списък на средищните
детски градини и училища в Република България за учебната 2017/2018 година.
С Решение № 306 от Протокол №26/27.07.2017 г. е прието предложение за
включване на ОУ „Стефан Караджа”, с. Стефан Караджово, община Болярово в списъка на
средищните училища през учебната 2017/2018 г. Предложението е изпратено до Министъра на
МОН в срок до 10.09.2017 г. ОУ „Стефан Караджа”, с. Стефан Караджово е средищно и е в
списъка, приет с Решение № 766 на Министерския съвет от 12 декември 2017 г. Списък на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2017/2018 година.
С Решение № 307 от Протокол №26/27.07.2017 г. е прието предложение за
включване на ДГ „Здравец”, гр. Болярово и филиалите в селата Стефан Караджово и Шарково,
община Болярово в списъка на средищните детски градини през учебната 2017/2018 г.
Предложението е изпратено до Министъра на МОН в срок до 10.09.2017г. ДГ „Здравец”, гр.
Болярово и филиалите в селата Стефан Караджово и Шарково са средищни и са в списъка,
приет с Решение № 766 на Министерския съвет от 12 декември 2017 г. Списък на средищните
детски градини и училища в Република България за учебната 2017/2018 година.
С Решение № 313 от Протокол №27/28.09.2017 г. е одобрена информация на
общинската администрация за готовността за учебната 2017/ 2018 година.
С Решение № 341 от Протокол №29/29.11.2017 г. е прието решение, с което се
задължава кмета на общината да създаде Консултативен съвет за разработване на Концепция
за развитие на културно – историческия туризъм в община Болярово. Кмета на общината е
задължен да разработи програма за развитие на туризма в община Болярово за периода 2018 –
2019 г. Издадена е Заповед РД-5-26/24.01.2018 г., с която кмета на общината определя
Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Болярово. Консултативният съвет се
задължава да изготви програма за развитие на туризма в община Болярово за периода 20182019 г. в срок до 10 март 2018 г.
За периода са обнародвани във вестник „Крайгранична искра” следните решения:
Решение № 309/27.07.2017 година относно „Продажба на недвижим имот -частна
общинска собственост в с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол“ (обнародвано в
брой 10 от 01.09. 2017 г. на „Крайгранична искра”).
3

Решение № 297/27.07.2017 година относно „За дейността на Съвета и неговите
комисии за първото шестмесечие на 2017 г.“ (обнародвано в брой 13 от 01.11. 2017 г. на
„Крайгранична искра”).
Решение № 325/28.09.2017 година относно „Изменение на Наредба №15 за условията и
реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битовите отпадъци на територията на
община Болярово“ (обнародвано в брой 13 от 01.11. 2017 г. на „Крайгранична искра”).
Решение № 319/28.09.2017 година относно „Продажба на недвижим имот (земеделска
земя) – частна общинска собственост в землището на село Оман“ (обнародвано в брой 13 от
01.11. 2017 г. на „Крайгранична искра”).
Решение № 320/28.09.2017 година относно „Продажба на недвижим имот (земеделска
земя) – частна общинска собственост в землището на село Горска поляна“ (обнародвано в
брой 13 от 01.11. 2017 г. на „Крайгранична искра”).
Решение № 321/28.09.2017 година относно „Продажба на съсобствен недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ II-64, кв. па плана на село Малко
Шарково.“ (обнародвано в брой 13 от 01.11. 2017 г. на „Крайгранична искра”).
Решение № 335/30.10.2017 година относно „Промяна на програмата за управление и
разпореждане на общинска собственост за периода м. 01.2017 г. – м.12.2017 г. в община
Болярово“ (обнародвано в брой 13 от 01.11. 2017 г. на „Крайгранична искра”).
С решения № 314/28.09.2017 г., № 355/15.12.2017 г. са отпуснати помощи на
нуждаещи се лица от община Болярово. Издадени са заповеди, съответно № РД-5464/03.10.2017 г. и № РД-5-578/22.12.2017 г. за еднократните помощи и са получени от
определените лица.
Отдел „Проекти и обществени поръчки“
С Решение № 351 от Протокол №29/29.11.2017 г. е прието решение за партньорство
по проект „Топъл обяд” за деца в неравностойно социално положение, чийто Бенефициент е
Областен съвет на Български червен кръст – Ямбол. Дадено е съгласие за участието на
община Болярово като партньор по проект „Топъл обяд” на БЧК – Ямбол като община
Болярово да съфинансира проекта в размер на 4410 лв.
С Решение № 358 от Протокол №30/15.12.2017 г. е прието решение за кандидатстване
на община Болярово по процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP0022.006 – Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Община
Болярово е поела ангажимент да не се присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение
на проект „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за
предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на
територията на община Елхово“ и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане
на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура. Общински съвет е
упълномощил кмета на Община Болярово да участва в Общото събрание на РСУО-Елхово за
вземане на решение за одобряване изграждането на компостираща инсталация и инсталация за
предварително третиране на територията на община Елхово. Взето е решение община
Болярово да кандидатства по процедура за набиране на проектни предложения
BG16M1OP002-2.006 – “Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”
по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в
партньорство с община Елхово с проектно предложение „Проектиране и изграждане на
компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните
отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ . Дадено е
съгласие за осигуряване на финансов ресурс, както следва:
средствата за покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат
финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос, в размер на не повече от 57 000 лв. без ДДС
да бъдат осигурени чрез ползване на натрупаните отчисления по реда на чл.64 от ЗУО и/или
чрез ползване на кредит от фонд ФЛАГ
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средствата в размер на не повече от 170 000 лв без ДДС за покриване на
първоначалните допустими разходи по проекта, преди да бъдат възстановени от ОПОС 20142020 г., да бъдат осигурени чрез ползване на натрупаните отчисления по реда на чл.64 от ЗУО
и/или чрез ползване на кредит от фонд ФЛАГ
финансовият ресурс за покриване на недопустими разходи по проекта, необходими за
изпълнението му, представляващи възстановим данък върху добавена стойност, в размер на не
повече от 300 000 лв, до възстановяването му от НАП, да бъдат осигурени от ползване на
натрупаните отчисления по реда на чл.64 от ЗУО и/или чрез ползване на кредит от фонд
ФЛАГ.
Общински съвет –Болярово упълномощи Кмета на Община Болярово да предприеме
всички действия, по изготвяне на заявление по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, подаването му и използване на получените средства
от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за покриване на нуждите за финансиране за покриване на
първоначалните разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС; за покриване на
собствения принос по проекта, представляващ разход, който няма да бъде възстановен от
ОПОС, както и да предприеме всички действия, по изготвяне на заявление ползване на кредит
от фонд ФЛАГ за средства за покриване на нуждите за финансиране на за покриване на
първоначалните разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС; за покриване на
собствения принос по проекта, представляващ разход, който няма да бъде възстановен от
ОПОС, както и възстановим Данък върху добавена стойност. Подадено е заявление за
ползване на кредит от фонд флаг в размер до 10 000 000 лв.
Общински съвет-Болярово одобри Партньорското споразумение между Община
Болярово и Община Елхово и упълномощи Кмета на Община Болярово да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, за кандидатстването на Община Болярово по
процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.006 - Втора комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци. Също така даде съгласие изградената със
средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество да бъде
единствено общинска собственост, като не по-късно от въвеждането на инсталацията за
предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци и на компостиращата
инсталация в експлоатация, собствеността на изградената инфраструктура да бъде поделена
съгласно определените дялове в Партньорското споразумение между община Елхово и
община Болярово. Беше взето решение изградената със средства по процедурата
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество да не се прехвърлят на трети лица
собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и
недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години
от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата
процедура. Проекта е подаден на 22.12.2017г.
През шестмесечния период са одобрени отчети на общинска администрация, както
следва:
С решение № 298/27.07.2017 г. е приет отчет за изпълнение на актовете /решенията/ на
Общински съвет за първото шестмесечие 2017 г.
Решение № 316/28.09.2017 г., е приет отчет за състоянието на земеделския отрасъл и
мерки за неговото развитие на територията на община Болярово през стопанската 2016/2017 г.
и организация на работата на общинска администрация по ЗСПЗЗ.
Решение № 337/29.11.2017 г. е относно отчет за работата на вестник “Крайгранична
искра” за 2017 г.
Решение № 338/29.11.2017 г. - отчет за работата на общинска администрация,
кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2017
г. Част от решението предстои да се изпълни през 2018 г.
С Решение № 340/29.11.2017 г. е приет отчет за организация на общинската
администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското
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имущество и административно – наказателната практика за периода 2016 г. и до м. октомври
2017 година.
С Решение № 331/30.10.2017 г. са одобрени мерки за повишаване готовността за
действие в усложнена зимна обстановка на община Болярово за сезон 2017/2018 г.
Решение № 312/27.07.2017 г. е относно отмяна на Наредба № 8.
С Решение № 325/28.09.2017 г. е направено допълнение към Наредба № 15 за
условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово
разпространени отпадъци на територията на община Болярово.
С Решение № 357/15.12.2017 г. е определен представител в комисията за изработване
на областна здравна карта.
Решение № 359/15.12.2017 г. касае приета протестна декларация срещу увеличението
на цените на услугите на В и К.
Решение № 338/28.09.2017 г. е за участие на представител на общината в заседание на
Асоциация по В и К.
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