ОТЧЕТ
За работата на Общински съвет Болярово за второто шестмесечие
на 2017 година
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми кмет на общината, кметове, кметски наместници и граждани,
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателя на Общинския съвет изготвя и
внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите
комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на
общината, по ред определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет.
През второто шестмесечие на 2017 година Общинския съвет и неговите три
постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми,
спазвайки законите на Република България и съгласно Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Болярово.
За второто шестмесечие на 2017 година са проведени 5 заседания на Общинския
съвет. На заседанията са взети 63 решения. С пълно болшинство са приети 58 решения,
2 от решенията с въздаржали се по 1 глас, 1 решение с въздаржал се – 2 гласа, 1
решение с въздаржал се – 1 глас и против - 1глас и 1 решение с против – 1 гласа
За отправените питания, е отговаряно, в момента на заседанията на Общинския
съвет от кмета на Общината.
На две от заседанията са присъствали по единадесет общински съветници - през
м.октомври и ноември, през м.септември и м.декември са присъствали по десет
общински съветника, а на заседанието през м.юли са присъствали девет общински
съветника.По неуважителни причини отсъстващи съветници, на заседания на ОбС,
няма.
Всички заседания са провеждани по предварително утвърден план за работата на
Общинския съвет в съответствие с Правилника за неговата работа.
Многообразието от различни цели и задачи предопределя тематиката и
количеството информация адресирана до Общинския съвет и неговите постоянни
комисии. В постоянните комисии се водят спорове, правят се различни компромиси, за
постигане на общо становище, което да е най-правилно и полезно за общината.
Постоянните комисии редовно провеждат заседания, по план, спазвайки Правилника на
ОбСъвет. Най-много въпроси, през отчетния период, е разгледала Постоянната комисия
по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика за решаване на общинските
проблеми. Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения и
други актове компетентно и професионално. А когато им е необходима специализирана
информация, на заседанията на Комисиите, се канят специалистите от общинската
администрация или други компетентни лица. Становищата на комисиите се вземат след
задълбочена дискусия и гласуване за всяко предложение. Наблюдават се, и някой
отклонения от тази положителна практика, като в отделни случаи, понякога, без да се
излагат аргументи за това, не винаги се мотивира становището на комисията.
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В заседанията на Общинския съвет се разглеждат проблеми от различно
естество, съобразно предвидените в чл.21, ал.1 от ЗМСМА правомощия на Общинския
съвет.
Преобладаваща част от внесените и разглеждани въпроси са свързани с
финансовото състояние на общината. Прие се отчета по изпълнението на бюджета на
общината за първото шестмесичие на 2017 година с решение № 300/27.07.2017г. През
месеците септември, октомври и декември на свои заседания общинските съветници
приеха актуализация на бюджета на общината за 2017 .
На основание чл.27, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет се приеха две промени на инвестиционната програма на
общината за 2017 година през месеците септември и декември.
През м.септември с решение № 317 се актуализира бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2018-2020.
С решение № 318/28.09.2017г. се извърши промяна в бюджетната дейност„Други
дейности по образованието“ , а именно преместване на училищни автобуси от бюджета
на община Болярово към СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово.
На заседание през м.декември с решение № 352, общинските съветници
направиха промяна в състава на комисията по европейски програми, здравеопазване,
социална политика, образование култура, вероизповедания, спорт, туризъм, като
състава и бъде от петима съветници .
Особено значими, за работата на общинската администрация, са решенията
свързани с приемането, изменението и допълнението на общинските наредби и
правилници. На двадесет и седмото заседание на ОбС през септември се прие
изменение на 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 № 312/27.07.2017 г. се отнени изцяло на
Наредба №8 за управление на общинските пътища в община Болярово.
Приоритет в решенията на Общинския съвет са утвърждаването на проектната
готовност и предложенията за активно използване на ресурсите от фондовете и
програмите на ЕС. В тази връзка Общинския съвет:
1. С Решение № 358/15.12.2017 ОбС даде съгласието си 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“.
2. С Решение № 351/29.11.2017 ОбС даде съгласието си за участие на Община
Болярово като партньор по проект «Топъл обяд» на БЧК-Ямбол и съфинансира проекта
в размер на 4410,00 лв.
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Съгласно писмо на областен управител гр.Ямбол, Общински съвет-Болярово със
свое решение № 357/15.12.2017 г. определи представител на община Болярово в
комисия за изработване на областна здравна карта.
През декември с решение № 354 се прие план – сметка и определи размера на
такса за битови отпадъци за 2018 година.
Разгледа и се прие отчета за работата на в.”Крайгранична искра”, за отразяване
дейността на общинската администрация, проблемите в общината за 2017 година.
През месец юли се разгледаха и приха: отчета за дейността на общинския съвет
и неговите комисии за първото шестмесечие на 2017 г. и отчета за изпълнение на
актовете на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2017 г. от кмета на
общината
През месец ноември с решение № 338 се прие отчета за работа на общинската
администрация, кметове и кметски наместници по Закона за нотариусите и
нотариалната дейност за 2017 година.
На едно от своите заседания общинските съветници разгледаха и приеха с
решение № 316/28.09.2017г. състоянието на селското стопанство на територията на
Община Болярово за стопанската 2016-2017 година и работата на общинската
администрация по ЗСПЗЗ /закона за стопанисване и ползване на земеделските земи/ и
ЗОСИ /закона за опазване на селскостопанското имущество/. Към него бяха приети и
мерки за подпомагане на земеделските производители.
На заседанието през месец ноември
беше приет отчета, относно
създадената организация на общинската администрация по изпълнението на
разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и
административно – наказателната практика за периода 2016 г. и до м. октомври 2017
година.
С Решение № 313/28.09.2017 г. се одобри информацията на общинската
администрация за готовността за учебната 2017/2018 година.
През месец юли на своето заседание общинския съвет взе няколко решения
относно включването на Детска градина „Здравец” и филиалите към нея , СУ”Д-р Петър
Берон”-Болярово и ОУ”Стефан Караджа” – Стефан Караджово в списъка защитените
детски градини и училища през учебната 2017/2018 г. и списъка на средищните училища
през учебната 2017/2018 г. към Министерството на образованието и науката.
Със свое решение № 341/29.11.2017 г. общинския съвет задължава кмета на
община да създаде Консултативен съвет по Закона за туризма, който да разработи
програма за развитие на туризма в общината за периода 2018-2019 година.
Не малка част от решенията на Съвета са свързани с управлението и
разпореждането с общинското имущество. На вниманието на Общинския съвет бяха
поставени и обсъдени въпросите:
- относно ползване на дървесина /широколистна и иглолистна/ от общинския горски
фонд на територията на община Болярово през 2017 година
- относно провеждане на процедура за маркиране на дървесина и приемане на
годишен план за 2018 година.
- относно Одобряване цена на дървесина от общински горски фонд на физически и
юридически лица, извършващи дейност на територията на община Болярово
- относно продажбата на недвижими имоти частна общинска собственост
представляващи дворни места и земеделски земи.
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- относно предоставянето под наем на земеделски земи /пасища, мери, полски
пътища/, дворни места и сгради.
- относно издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от
находище „Стефан Караджово” и приемане на условия и ред за издаване на същите.
- относно даване на предварително съгласие за прокарване на външен водопровод
и водопроводно отклонение към УПИ І-000200 по КВС на с.Иглика община Болярово и
учредяване на сервитут през имоти, собственост на Община Болярово.
- относно даване на одобрява задание за изработване на Проект за ПУППарцеларен план –трасе на водопровод до УПИ І-000200, стопански двор с.Иглика,
община Болярово.
- относно одобряване на задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на
Подробен устройствен план – План за регулация на ПИ 05284.260.358 по КК на гр.
Болярово, местността „Пехливански ясак”, община Болярово.
- относно даване на съгласие за изменение на ПУП – ПЛАН за регулация на кв. 15
по ПУП на с. Златиница.
С решение № 356 през месец декември общинския съвет прие и План – сметка за
дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“за 2018
година.

През месец септември бе взето решение № 315 с което се задължи кмета на
общината да застрахова 21 бр. сгради – частна общинска собственост.
На свое заседание, през м.октомври, ОбС одобри предприетите мерки за
повишаване готовността за действие в усложнена зимна обстановка на община
Болярово за сезон 2017/2018 година.
През месеците септември и декември общинския съвет разгледа предложенията
за отпущане на еднократна помощ на крайно нуждаещи се граждани и със своите две
решения - № 314 и № 355 отпусна еднократна помощ на 48 граждани от общината на
обща стойност 7710,00 лв. С решението през месец септември бяха подпомогнати и
ученици и деца от СОУ”д-р П.Берон”-Болярово, ОУ”Стефан Караджа”- Ст.Караджово и
ДГ”Здравец”-Болярово и филиали на обща стойност 3800,00 лева. Съгласно решение на
общинските съветници бяха подпомогнати джипитата на общината с по 8 кубика.
С решение № 334/30.10.2017г. се прие решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии за наследниците на Златан
Петров Купов.
Съгласно ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Болярово след всяко заседание на ОбС протоколът от него и приетите решения се
изпращат до областния управител и прокуратурата за проверка по законосъобразност.
От всичките 63 приети решения само две от тях, а именно решение № 322 и 345 са
изпратени до Административен съд-Ямбол за произнасяне по законността им. За
решение № 322/28.09.2017 г. отнасящо се за изменение на условия поставени при
продажбата на общински недвижим имот в с. Стефан Караджово, АС-Ямбол се е
произнесъл с решение № 230/21.2017 г., като го отменя, а по решение 345/29.11.2017г.
отнасящо се за продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Болярово, ул.
„Н. Й. Вапцаров“ № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 7 към настоящия момент административното
дело не е приключило.

За подготовка на всяко едно от заседанията на Общинския съвет писмено се
уведомява кмета на Общината за предоставяне, пред Председателя на ОбС, в срок
всички материали по приетия План за работата на ОбС за съответния месец.
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Между ОбС и кмета на Общината съществува добра координация. Правим всичко
необходимо внасяните материали, в комисиите и заседанията на ОбС, да са обосновани
и законосъобразни. За целта сме въвели практика, преди внасянето им в ОбС да бъдат
съгласувани с адвоката на общината, което гарантира вземането на правилни и
законосъобразни решения.
Настоящият отчет за работата на ОбСъвет през ІІ-то полугодие на 2017 година е
ярък показател за отговорността, грижата и вниманието, с които се отнасяме при
решаването на жизнено важни въпроси, касаещи създаването на реални условия за
живота и бита на живеещите на територията на общината.
Да се надяваме, че през следващия период от мандата усилията ни ще бъдат
насочени към осъществяване на още много полезни и изпълними задачи за
подобряване живота в нашия пограничен край.

Атанас Дженков
Председател на ОбС Болярово
февруари 2018 г.
гр.Болярово
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