ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ОТЧЕТ
За работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие
на 2018 година
Уважаеми общински съветници,
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 първото шестмесечие на 2018 година Общинския съвет и неговите
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.
От 01.01.2018 година са проведени 6 заседания на Общинския съвет. На
заседанията са взети 103 решения. С пълно болшинство са приети 95 решения. 4
решения са приети с по 1 глас“въздържал се”, 1 решение с 2 гласа“въздържал се” и
2 решения с по 1 глас„против”.
На четири от заседанията са присъствали десет общински съветника от
еднадесет. На тридесет и третото заседание са отсъствали 2-ма съветника, а на
тридесет и петото заседание са отсъствали 4-ма съветника. По неуважителни
причини отсъстващи съветници, на заседания на ОбС, няма.
Всички заседания са провеждани по предварително утвърден план за
работата на Общинския съвет приет с решение № 360/29.01.2018 г. в съответствие
с Правилника за неговата работа одобрен в началото на мандата с решение №
3/25.11.2015г.

Многообразието от различни цели и задачи предопределя тематиката и
количеството информация адресирана до Общинския съвет и неговите постоянни
комисии. В ПК се водят спорове, правят се различни компромиси, за постигане на общо
становище, което да е най-правилно и полезно за общината. Постоянните комисии
редовно провеждат заседания, по план, спазвайки Правилника на ОбСъвет. Най-много
въпроси, през отчетния период, е разгледала Постоянната комисия по бюджет,
финанси, общинска собственост, икономика за решаване на общинските проблеми.
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения и други
актове компетентно и професионално. А когато им е необходима специализирана
информация, на заседанията на Комисиите, се канят специалистите от общинската
администрация или други компетентни лица. Становищата на комисиите се вземат
след задълбочена дискусия и гласуване за всяко предложение. Наблюдават се, и
някой отклонения от тази положителна практика, като в отделни случаи, понякога, без
да се излагат аргументи за това, но винаги се мотивира становището на комисията.
В заседанията на Общинския съвет се разглеждат проблеми от различно
естество, съобразно предвидените в чл.21, ал.1 от ЗМСМА правомощия на Общинския
съвет.
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На първото си заседание за 2018 година през м.януари с решение № 360
общинските съветници приеха план за заседанията на ОбС Болярово за 2018 година.
Преобладаваща част от внесените и разглеждани въпроси са свързани с
финансовото състояние на общината. Във връзка с приемане на бюджета на
Общината за 2018 год., бе приета програма за управление и разпореждане на
общинската собственост, след което се прие и бюджета на общината за 2018 год.
На основание чл.27, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС за условията и реда за
съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет през месеците април, май и
юни се прие промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2018
година.
През месец май с решение № 432 на основание чл.35, ал5 от Наредба № 4 на
ОбС бе приет отчета по изпълнението на бюджета на общината и уточнения годишен
план за прихода и разхода за 2017 година.
С решение № 384/26.02.2018 год., бе приета и одобрена средносрочната
бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 година.
През месец януари на тридесет и първото си заседание общинските съветници
приеха решение за отпускането на безлихвен заем за сметка на чужди средства в
размер на 200 000 лв. със срок на възстановяване 31.12.2018г.
С решение № 407/29.03.2018 год. се взе решение за трансформиране на част от
целевата субсидия по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. за капиталови разходи в частта
основен ремонт за обект „Рехабилитиране и асфалтови кърпежи на IV- класна пътна
мрежа“ – 30000 лв. в трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти,
съгласно чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 г.
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 взе решения за кандидатстване със
следните проектни предложения:
1. По Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
Наредба № 12 от 25.07.2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. ”Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” :
- по Процедура BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” с проект за обект:
„Изграждане на спортна инфраструктура на територията на община Болярово”.
- по Процедура BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и
принадлежностите към тях” с проект за обект: „Дейности по реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово”
- по Процедура BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони, която включва основно и средно училище, финансирано
чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование”
с проект „Дейности по реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
Основно училище „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово”.
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2. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. по
процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ с проект „Социални
иновации – КЛЮЧ за повишаване на институционалния капацитет и ефективността на
публичната администрация“
3. По Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция:
- с проект: „Популяризиране на културното наследство на Лалапаша и
Болярово“
- с проект: „Повишаване на туризма в Болярово и Кофчаз чрез реконструкция“
на исторически туристически местности“
- с проект „Развитие на системата от велосипедни и пешеходни алеи в
община Болярово и Кюплю“
Особено значими, за работата на общинската администрация, са решенията
свързани с приемането, изменението и допълнението на общинските наредби,
правилници, програми и планове. На тридесет и шестото си заседание на ОбС през
юни се прие изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите.
На основание чл.6 ал.1 т.32 от закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество с решение № 454/29.05.2018г. изменя
чл.41 ал.1 т.2 от правилника за организацията и дейността на ОбС Болярово неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация 2015-2019 г. Променя
наименованието на „комисията на ОбС Болярово по нормативната уредба,обществен
ред и сигурност и устройство на територията” в „Комисия по нормативната
уредба,обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество и устройство на територията” в състав от трима
съветници.
На своите заседания Общинския съвет прие Програма за развитие на
читалищната дейност през 2018 година, програма за закрила на детето при Община
Болярово за 2018год.и програма за развитие на туризма в община Болярово за
периода 2018 - 2019 г.
Приети бяха и годишни планове за:
- развитие на социалните услуги за 2019 година в община Болярово.
- изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците от община Болярово
- противодействие на тероризма в община Болярово
- общински годишен план за младежта за 2018 година

С решение № 367 през м.януари се прие и празничен календар за културните
дейности през 2018 година в общината.
Разгледани и приети бяха следните отчети: годишен отчет за изпълнението на
Програмата за управление за мандата 2015 - 2019 година; отчет за изпълнение на
актовете на Общински съвет Болярово за второто шестмесечие на 2017 година; отчет
за работата на Общински съвет Болярово за второто шестмесечие на 2017 година;
отчет за изпълнение на младежките дейности в община Болярово за 2017г.; отчет за
изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на детето на община
Болярово за 2017 г; годишен отчет на КБППМН при община Болярово за 2017 година;
отчет за изпълнение Общинския план за действие за интеграция на ромите в община
Болярово за 2017 г.; отчет за работата на общинската администрация по Закона за
обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове за 2017 година; отчет за
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състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление; отчет
за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските
наместници по чл.133,134,178 и други разпоредби за общините по Закона за
ветеринарно-медицинската дейност; отчет за организацията на работата на
общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за
гражданската регистрация; отчет за организацията на работата на общинската
администрация, кметовете и кметските наместници по закона за вероизповеданията,
подзаконовите нормативни актове и Наредба № 14 за гробищните паркове и
погребално – обредната дейност на община Болярово за 2017г; отчет за организацията
на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по
закона за закрила и развитие на културата в община Болярово; отчет за работата на
общинската администрация по Закона за военните паметници и Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите; отчет за работата на общинската
администрация,кметовете и кметските наместници по Закона за ветераните от войните;
отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и
кметските наместници по закона за физическото възпитание и спорта.
През първото шестмесечие на 2018 година на три поредни заседания бяха
разгледани и приети отчетите на кметовете и кметските наместници на селата в
общината за работата им през 2017 година. Не се прие отчета на кмета на с.Воден,
разгледан на две поредни заседания поради неспазване на етичните форми на
изразяване и административната етика.
На заседанието през месец април се приеха доклади за дейността през 2017
година на Народно читалище “Възраждане 1912” гр. Болярово, Народно читалище “Н.
Й. Вапцаров 1930” с. Попово, Народно читалище “Ана Маймункова 1894” с. Воден,
Народно читалище “Светлина 1928” с. Мамарчево, Народно читалище “Просвета 1927”
с. Голямо Крушево и Народно читалище “Стефан Караджа 1904” с. Стефан Караджово.
През месеците март и юни общинския съвет разгледа предложенията за
отпущане на еднократна помощ на крайно нуждаещи се граждани. Със своите две
решения бе отпусната еднократна помощ на 45 граждани от общината на обща
стойност 4340,00 лв. Съгласно решения на общинските съветници бяха подпомогнати
военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните с по 2 кубика дърва
за огрев и общопрактикуващи лекари и стоматолози на територията на община
Болярово с по 8 кубика дърва за огрев.
Не малка част от решенията на Съвета са свързани с управлението и
разпореждането с общинско имущество. На вниманието на Общинския съвет бяха
обсъдени въпросите:
- относно категоризиране на жилища – общинска собственост, според
предназначението им.
- относно продажба на имоти частна общинска собственост.
- относно предоставянето под наем и аренда на земеделска земя /пасища, мери,
ливади, ниви, полски пътища и др.подобни/;
- относно предоставянето под наем на имоти частна общинска собственост.
- относно одобряване на задания и даване на разрешения за изготвяне на ПУППРЗ.
- относно ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на
община Болярово за 2018 година .
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- относно издаване на разрешително за водовземане за безвъзмездно
предоставяне на минерална вода от Сондаж № Я-33 с.Стефан Караджово за
обществено ползване.
За всички тях бяха взети решения на общинския съвет.
На заседание през месец март със своите две решения № 399 и № 400
общинските съветници освободиха предсрочно част от съдебните заседатели от
община Болярово при Окръжен съд гр.Ямбол и Районен съд гр.Елхово
С решения № 374/29.01.2018г. и № 398/29.03.2018 г. общинските съветници
възлагат на кмета на община Болярово да участва в заседанията на общото събрание
на Асоциация по В и К на обособена територия обслужвана от „В и К” ЕООД Ямбол и
общо събрание на МБАЛ ”Св. Пантелеймон” АД гр. Ямбол с определената позиция и
мандат да гласува „за приемане” на изпратените и предложени проекто-решения.
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.
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, проекто решенията по
внасящите докладни записки се преглеждат предварително по законосъобразност от
адвокат работещ по договор за правна помощ с общината.
Настоящият отчет за работата на ОбСъвет през І-то шестмесечие на 2018
година е 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
август 2018 г.
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