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I.Въведение
Програмата за управление на кмета на общината е средносрочен планов
документ за развитието на община Болярово за периода 2019-2023 година. Тя е
изготвена в изпълнение на разпоредбите на чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и е разработена в съответствие с
общинския план за развитие за периода 2014-2020 година, както и с Общия
устройствен план на община Болярово.
При разработването на програмата са отчетени природо-географските,
социално-икономическите, комуникационни, инфраструктурни и обективни
реалности и потребности в Община Болярово.
Принципите, които са спазени при подготовката на настоящата програма са :
- Приемственост: В документа изцяло е залегнала предизборната платформа, с
която бяха спечелени местните избори. Отчетено е постигнатото до момента, а
заложените приоритети и дейности са продължение и развитие на реализираните до
момента проекти и инициативи;
- Единен подход при планиране и програмиране ;
- Партньорство на всички нива – от формирането до провеждането на
политиката на местната власт ;
- Прозрачност в работата на администрацията;
- Концентрация на ресурсите – финансови и човешки за постигане на
оптимални резултати – определени са цели и приоритети за развитие;
- Ефикасност и ефективност
- получаване на максимално възможни
резултати и ползи с наличните ресурси.
II. Цел на програмата:
Община Болярово - среда за устойчиво икономическо развитие, обновени
населени места с подобрено качество, стандарт на живот и сигурност, съхранена
околна среда, успешно реализирани инициативи за териториално сътрудничество
Реализирането на основната цел ще се осъществи чрез изпълнението на
следните
III. Приоритети:
1.Устойчиво социално-икономическо развитие и подобряване на
инфраструктурата и жизнената среда във всички населени места на община
Болярово, интелигентно управление на отпадъците.
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2.Осигуряване на добър и достоен живот чрез реализация на трудовия
потенциал на хората и грижа към тях от страна на местната власт.
3.Подобряване на условията за устойчиво икономическо развитие като
се гарантира опазване на природата и възобновяване на природните ресурси.
4.Поддържане и разширяване на отношенията на добросъседство,
сътрудничество и партньорство с местни власти от България, Турция,
Европейския съюз.
5.Съдействие пред държавни институции за създаване и реализиране
на актуална програма за развитието на изостаналите райони в България и в
Ямболска област-програма ”Странджа Сакар”.
Към всеки от поставените приоритети са предвидени конкретни дейности за
изпълнение.
IV. Дейности и срокове:
Приоритет I : Устойчиво социално-икономическо развитие и подобряване
на инфраструктурата и жизнената среда във всички населени места на община
Болярово.
1.1.Подмяна на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово.
Изготвен е технически проект, включващ цялостна подмяна на водопроводната
мрежа на село Стефан Караджово. Проектът е съгласуван с всички институции и е
на етап издадено разрешение за строителство. За реализирането му ще се търси
външно финансиране.
Срок на изпълнение – 2023 година.
Резултати : Ще се осигури питейна вода с достатъчно качество, ще се
ограничат авариите по водопроводната мрежа, което ще намали разходите за
използването и поддръжката й, ще се постигне спад на загубите по водопроводната
мрежа.
1.2.Подмяна на водопроводната мрежа в село Мамарчево.
Изготвен е технически проект, включващ цялостна подмяна на
водопроводната мрежа на село Мамарчево. За реализирането му ще се търси външно
финансиране.
Срок на изпълнение – 2023 година.
Резултати : Ще се осигури питейна вода с достатъчно качество, ще се
ограничат авариите по водопроводната мрежа, което ще намали разходите за
използването и поддръжката й, ще се постигне спад на загубите по водопроводната
мрежа.
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1.3.Подмяна на водопроводи участъци в селата Попово, Г.Крушево,
Шарково и Малко Шарково. Чрез частични ремонти ще се подменят найкомпрометираните участъци от водопроводната мрежа на населените места. Ще се
финансира от капиталовата програма на община Болярово.
Срок на изпълнение – 2023 година.
Резултати : Ще се осигури питейна вода с достатъчно качество, ще се
ограничат авариите по водопроводната мрежа, което ще намали разходите за
използването и поддръжката й, ще се постигне спад на загубите по водопроводната
мрежа.
1.4.Търсене и осигуряване на алтернативни източници на питейна вода в
застрашените от безводие населени места от общината. Чрез финансиране на
извършването на проучвателни и сондажни работи да се осигурят алтернативни
източници на питейна вода-Горска Поляна и Вълчи Извор.
Срок на изпълнение – 2023 година.
Резултати : Да се осигури достатъчно количество питейна вода за
населението на общината;
1.5.Доизграждане на канализацията в гр.Болярово и с.Ст.Караджово и
изграждане на ПСОВ за двете населени места: За основа ще се използва
разработената пълна техническа документация за съоръжението, включваща
технически проекти, издадено строително разрешение и финансово - икономически
анализи. Търси се финансиране по Целенасочена инвестиционна програма
“Странджа-Сакар“.
Срок на изпълнение – 2023 година.
Резултати: Постигане на еколого-съобразно пречистване и заустване на
отпадъчните води от населеното място. Намаляване на замърсяването на река
Поповска, създаване на възможност за развитие на биоземеделие.
1.6. Създаване на условия за изграждане на канализация в селата Стефан
Караджово, Воден и Мамарчево. Провеждане на необходимите процедури за
включване на обектите в плановете, които предстои да се разработят от
Асоциациите по В и К.
Срок на изпълнение – 2023г.
Резултати: Подобряване на жизнената среда в населените места в резултат
изграждането на
канализационната мрежа, повишаване на инвестиционната
привлекателност на района.
1.7. Активно партньорско участие при реализацията на проекта за
изграждане на сепарираща и компостираща инсталация на Депото за твърди
битови отпадъци край село Добрич. Ще се предприемат всички необходими мерки
с цел осигуряване на пълноценното функциониране на депото и удължаване на
неговия живот.
Срок на изпълнение: -2022 г.
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Резултати: Намаляване на замърсяването с битови отпадъци на цялата
територия на община Болярово. Подобряване на качеството на управление на
отпадъците.
1.8.Почистване на нерегламентирани сметища в община Болярово.
Срок на изпълнение -2022 г.
Резултати: Намаляване на замърсяването с битови отпадъци на територията
на община Болярово.
1.9.Продължаване на прочистването на затлачените дерета в населените
места Болярово, Стефан Караджово, Голямо Крушево, Воден, Малко Шарково,
Ружица, Горска поляна, Дъбово и Попово.
Срок на изпълнение: -2022 г.
Резултати: Намаляване на замърсяването с битови отпадъци на цялата
територия на община Болярово. Подобряване на качеството на управление на
отпадъците. Повишаване на сигурността на населените места при проливни дъждове
и снеготопене.
1.10.Закупуване на нов автомобил за сметосъбиране и нови съдове за
смет;
Срок на изпълнение: -2021 г.
Резултати: Подобряване на качеството на услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване.
1.11. Създаване, обсъждане с населението и прилагане на система за
сметосъбиране, съгласно новите нормативни изисквания за намаляване на
количеството на депонираните отпадъци и увеличаване на количеството на
оползотворените отпадъци;
Срок на изпълнение: -2021 г.
Резултати: Въвеждане на законово регламентираните изискания в областта на
отпадъците и въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“.
1.12. Закриване и рекултивиране на сметището в град Болярово;
Срок на изпълнение: -2020 г.
Резултати: Подобряване на околната среда в общинския център.
1.13. Ремонт на четвъртокласни пътища в общината. Текущо със средства
от капиталовата програма на община Болярово ще се извършват ремонти на
пътищата от общинската пътна мрежа.
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати: Подобрена транспортна достъпност от и до селата на община
Болярово. Намалено време за достигане до изброените населени места, повишена
сигурност при пътуване.
1.14.Разработване на нови кадастрални планове на град Болярово и
селата Мамарчево, Воден, Попово, Голямо Крушево, Малко Шарково и
Странджа.
Срок на изпълнение:2022г.

Програма за управление на община Болярово 2019-2023 година.

Страница 5

Резултати: Нови, отговарящи на съвременните потребности и изисквания
кадастрални планове на седем населени места от общината.
1.15. Постепенна дигитализация на кадастралните планове на населените
места от община Болярово.
Срок на изпълнение:2022 г.
Резултати:Налична цифрова карта за населените места от територията на
община Болярово.
1.16.Реконструкция и благоустрояване на площади в селата: Мамарчево,
Ружица, Попово, Шарково, Воден, Голямо Крушево, Стефан Караджово;
Срок на изпълнение:2023 г.
Резултати: Благоустроени населени места.
1.17.Обновяване на парковете в селата Ст.Караджово, Г.Крушево, Попово
и Воден.
Срок на изпълнение:2022 г.
Резултати: Благоустроени населени места.
1.18. Асфалтиране и чакълиране на улици в град Болярово и селата
Стефан Караджово, Попово, Денница, Оман, Камен връх, Странджа и Ситово.
Срок на изпълнение: 2022г.
Резултати:Повишено качество на жизнената среда и привлекателността на
населените места.
1.19. Подготовка и реализация на проекти за подобряване на асфалтовите
и тротоарните настилки в град Болярово и селата Мамарчево, Воден, Стефан
Караджово, Голямо Крушево, Попово, Денница, Ружица Малко Шарково.
Срок на изпълнение: 2022г.
Резултати:Повишено качество на жизнената среда и привлекателността на
населените места.
1.20.Обособяване чрез ограждания и облагородяване на междублоковите пространства на ул. „Граничарска” в Болярово: блок 1, блок 2,
блок 4, блок 4А, блок 14, блок 15, блок 25, блок 27, блок 29, блок 31.
Срок на изпълнение: 2023г.
Резултати: Повишено качество на жизнената среда и привлекателността на
общинския център.
1.21. Озеленяване и залесяване на град Болярово и селата Стефан
Караджово, Мамарчево, Воден, Малко Шарково, Попово, Голямо Крушево,
Голямо Шарково, Ружица, Горска Поляна.
Срок на изпълнение: 2022г.
Резултати:Повишено качество на жизнената среда и привлекателността на
населените места.
1.22. Саниране на многофамилни сгради, отговарящи на условията за
финансиране от Националната програма за саниране.
Срок на изпълнение: 2022г.
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Резултати: Повишено качество на жизнената среда, санирани многофамилни
сгради.
1.23.Реконструкция и рехабилитация на улици извън централната част на
гр.Болярово и изграждане на тротоари:, ул.”Граничарска”-довършване втори
етап, ул.”Георги Димитров” от ПУ Болярово до изхода на гр.Болярово,
ул.”Младежка”, ул.”Нико Пехливанов” от СОУ”Д-р Петър Берон” до края на
града пътя за гробищата, ул.”Кирил Маджаров”, ул.”Христо Ботев” и „Никола
Вапцаров”.
Срок на изпълнение: 2021г.
Резултати: Повишено качество на жизнената среда и привлекателността на
населеното място.
1.24. Реконструкция и рехабилитация на улици извън централната част
на село Стефан Караджово.
Срок на изпълнение: 2022г.
Резултати: Повишено качество на жизнената среда и привлекателността на
населените места.
1.25. Реконструкция и рехабилитация на улици в централната градска
част на селата: Мамарчево, Воден, Попово, Голямо Крушево, Шарково и
Ружица.
Срок на изпълнение: 2022г.
Резултати: Повишено качество на жизнената среда и привлекателността на
населените места.
1.26.Привеждане на гробищните паркове в състояние, отговарящо на
нормативните изисквания във всички населени места на общината.
Срок на изпълнение: 2022г.
Резултати: Подобрено състояние на гробищните паркове.
1.27. Изграждане на път до местността „Крастав кладенец“ в себо Стефан
Караджово.
Срок на изпълнение: 2022г.
Резултати: Подобрени условия за посещаване на местността.
Приоритет II: Осигуряване на добър и достоен живот чрез реализация
на трудовия потенциал на хората и грижа към тях от страна на местната
власт.
2.1.Осигуряване на работни места чрез средства от бюджета на
община Болярово. Допълнителни работни места-12.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Осигуряване на условия за заетост, благоустрояване на
населените места.
2.2.Съдействие пред местния бизнес за наемане на работници от
територията на община Болярово.
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Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Осигуряване на условия за заетост на жителите на община
Болярово.
2.3.Продължаване на политиката за подкрепа на специалистите в
областта на здравеопазването, работещи на територията на община
Болярово.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултат: Осигурен достъп до общо практикуващи лекари на жителите на
територията на община Болярово чрез финансово подпомагане от община
Болярово.
2.4. Изграждане на стоматологичен кабинет в село Стефан
Караджово.
Срок на изпълнение: 2020г.
Резултати: Създадени условия за осъществяване на качествени
стоматологични услуги, създаден достъп на жителите на община Болярово до
съвременни условия за ползване на стоматологични услуги.
2.5. Търсене на механизми за създаване на мобилна аптека.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подобрен достъп до лекарства на населението на общината.
2.6. Осигуряване на средства за социално подпомагане на болни,
възрастни, ученици и социално слаби жители на общината - за 2019г.2023г. в размер на 150 хил.лв., давани на тримесечие;
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подкрепа и грижа за хората в нужда на територията на
община Болярово.
2.7. Продължаване на дейността на социалната трапезария,
осигуряваща на 106 потребителя безплатен обяд и на над 100 потребителя
храна срещу минимално заплащане, както и подобряване на материалнобитовите условия на кухнята, в която се приготвя храна за социалната
трапезария;
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Осигурена топла храна на нуждаещите се хора в община
Болярово.
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2.8.Стимулиране със средства от общинския бюджет с еднократни
помощи здравно и социално осигурените родители при раждане на дете минимален размер на помощта 250 лева;
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Стимулиране на раждаемостта на деца на територията на
община Болярово, подкрепа за младите родители.
2.9. Продължаване на наложената практика за осигуряване на
безплатен достъп до детска градина за всяко дете на територията на
община Болярово.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Подкрепа за родителите в община Болярово, осигуряване на
достъп до ранно детско образование.
2.10. Грижа за хората с увреждания и болните, подлежащи на
хемодиализа.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Осигурен транспорт за децата с увреждания до центъра за
извършване на рехабилитация в град Елхово; Създаден клуб на хората с
увреждания.
2.11. Подобряване на достъпността до обществените сгради.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Осигурен достъп на хората с увреждания до обществените
сгради.
2.12.Осигуряване на 2 кубика дърва безплатно за жители на
общината, участници във войните.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Подпомогнати ветерани, жители на община Болярово.
2.13. Осигуряване на необходимите количества дърва за отопление на
населението на преференциални цени, според необходимите количества за
целия мандат.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Осигурени възможности за отопление на жителите на община
Болярово на възможно най-ниски цени.
2.14. Поемане и отстояване на инициатива за преобразуване на
средното училище в град Болярово в професионално училище, съгласно
потребностите на пазара на труда и желанията на учениците и родителите
им
Срок на изпълнение: през мандата.
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Резултат:Създаване на условия за повишаване на качеството на
образованието и възможностите за реализация на младите хора от община
Болярово. Задържане на учениците в образователната система.
2.15.Реконструкция и основен ремонт на сградата на ОУ «Стефан
Караджа», село Стефан Караджово.
Срок на изпълнение: 2021 година.
Резултати: Осигуряване на комфортни и съвременни условия за провеждане
на учебния процес, намаляване на разходите за отопление в учебното заведение.
2.16. Подобряване на материалната база в ОУ“ Стефан Караджа“ –с.
Стефан Караджово и на ЦДГ“Здравец“.
Срок на изпълнение: 2022 година.
Резултати: Осигуряване на комфортни условия за провеждане на учебния
процес, намаляване на процента на отпадналите ученици и деца.
2.17.Подобряване на вертикалната планировка на Дома за жени с
умствена изостаналост в Малко Шарково
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати: Постигнати стандартите за предоставяне на социалната услуга.
2.18.Изграждане на трето защитено жилище на територията на
община Болярово и повишаване на квалификацията на заетите в
социалните заведения на община Болярово.
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати: Подобрена грижа за хората в социалните заведения, повишена
квалификация на персонала.
2.19.Обновяване на транспортните средства на социалните институции на
територията на община Болярово.
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати: Подобрена грижа за хората в социалните заведения, подобрени
условия за работа на персонала.
2.20. Продължаване на работата с LWR - Германия за изграждане на
трето защитено жилище на територията на общината - в с. Малко Шарково и
програмата за повишаване на квалификацията на персонала.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подобрена грижа за хората в социалните заведения, подобрени
условия за работа на персонала.
2.21.Подобряване
на
материално-техническата
база
на
пенсионерските клубове в Болярово, Мамарчево, Воден, Попово, Стефан
Караджово, Голямо Крушево, Горска поляна, Голямо Шарково.
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Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Създадени благоприятни условия за функциониране на
пенсионерските клубове.
2.22.Осигуряване на финансови средства за поевтиняване на
закуските и обяда на учениците в училищния стол.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Намаляване на процента на отпадащите ученици.
2.23. Осигуряване на съдействие и подкрепа за търсене на средства за
финансиране на проекти за приобщаване на деца от малцинствен
произход.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Намаляване на процента на отпадащите ученици.
2.24. Осигуряване на механизми за участие на хората на възраст 15-29
години във вземането на решения на местно ниво, както и подпомагане на
създаването на общинска Стратегия за младежта от младите хора.
Срок на изпълнение: 2020 г.
Резултати:Създаване на възможности за активизиране на гражданското
участие на младите хора, формиране на лидерски умения.
2.25.Прилагане на разнообразни форми за насърчаване на гражданското
участие във формиране на политиката за местно развитие.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Сформирани обществени съвети във всички населени места,
проведени обществени обсъждания и допитване до населението по важни и значими
поводи.
2.26.Съхраняване и развитие на самодейните певчески и танцови
състави.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Развитие на културната самодейност.
2.27.Запазване и популяризиране на фолклорни събори и
организиране на землячески срещи.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Проведени събори „Върбова свирка свири“-гр.Болярово,
„Белянката“-с.Иглика, „Непресъхващ извор“-с.Странджа, „Воден пее и танцува“ и
др.
2.28.Подобряване на материално-техническата база на Читалищата в
селата Стефан Караджово, Мамарчево, Попово, Голямо Крушево и Воден.
Срок на изпълнение: 2022г.
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Резултати: Подобрени условия в Читалищата.
2.29.Разработване на музейната сбирка в гр.Болярово и планиране на
средства за частичен ремонт на музейна сбирка в с.Стефан Караджово и
разкриване на нови такива в селата Воден, Ружица, Попово и др.
Срок на изпълнение: през мандата.
Резултати: Съхранени традиции.
2.30.Търсене на възможности за реализиране на проект за възстановяване
на средновековния манастир край село Воден.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Създадени условия за развитие на туризъм.
2.31.Осигуряване на издаването на вестник „Крайгранична искра“,
неговото развитие и осъвременяване.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Осигурено издаване на вестник“Крайгранична искра“.
2.32. Подобряване на облика и функционалността на сайта на община
Болярово, развитие на фейсбук-страницата на вестник “Крайгранична искра“.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Осигурена прозрачност и възможност за информиране на хората
за услугите, които извършва администрацията.
2.33. Ремонт на сградите на църквите в село Денница, село Воден, село
Ружица и село Оман.
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати: Ремонтирани сгради на четири църкви в община Болярово.
2.34. Изграждане на площадка за фитнес на открито в град Болярово и
обновяване на спортните игрища в селата Стефан Караджово, Попово, Воден и
Шарково.
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати: Създадена съвременна спортна база.
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2.35. Подготовка и реализация на проект за ремонт на физкултурен
салон в СОУ "Д-р Петър Берон" - гр.Болярово
Срок на изпълнение: 2023г.
Резултати: Създадена съвременна спортна база.
2.36.Създаване на съвременни площадки за игра във филиалите на ЦДГ
„Здравец“,както и в гр.Болярово бл.№27, 29, 31, 15, 4А, 4Б и селата
Ст.Караджово, Попово, Шарково, Мамарчево, Воден.
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати: Осигуряване на безопасни условия за игра на децата на
територията на община Болярово.
2.37.Изграждане на игрище за баскетбол и футбол в град Болярово.
Срок на изпълнение: 2020 г.
Резултати: Подобрени условия за спорт и оползотворяване на свободното
време на жителите на община Болярово.
2.38.Подобряване на условията и подмяна на оборудването в общинската
фитнес-зала със свободен достъп за желаещите да я ползват;
Срок на изпълнение: 2020 г.
Резултати:Подобрени условия за спорт и оползотворяване на свободното
време на жителите на община Болярово.
2.39.Поддържане на ремонтирания стадион на град Болярово и
продължаване на политиката за осигуряване на свободен достъп на желаещите
да спортуват;
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати:Подобрени условия за спорт и оползотворяване на свободното
време на жителите на община Болярово.
2.40.Планиране и утвърждаване на средства в общинския бюджет за
издръжка на ФК"Ботев"-Болярово .
Срок на изпълнение: 2022 г.
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Резултати:Подобрени условия за спорт и оползотворяване на свободното
време на жителите на община Болярово.
2.41.Възстановяване/изграждане на база за туристически информационен
център.
Срок на изпълнение: 2022 г.
Резултати: Подобрени условия за развитие на туризъм.
2.42.Поддържане на изградените и разширяване на зоните с видео
наблюдение;
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Повишаване на сигурността на жителите на община Болярово.
2.43.Системно взаимодействие с представителите на силовите структури с
цел подобряване на превантивната дейност за сигурността на хората;
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Повишаване на сигурността на жителите на община Болярово.
2.44.Поддържане на създадените доброволни формирования за действие
при кризисни ситуации.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Повишаване на сигурността на жителите на община Болярово.
Приоритет III: Подобряване на условията за устойчиво икономическо
развитие като се гарантира опазване на природата и възобновяване на
природните ресурси.
3.1.Предоствяне на общински терени за извеждането на животните
във ферми извън регулацията на населените места, според изискванията
на Европейския съюз.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Подпомогнати земеделски производители за създаване на
конкурентоспособни стопанства.
3.2.Отдаване на общински земи, мери и пасища на преференциални
цени за местни производители.
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Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подпомогнати земеделски производители за създаване на
конкурентоспособни стопанства.
3.3.Изграждане на депо за изкупуване на животни на територията на
община Болярово, за да се пресече спекулата на посредниците.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Защитени права и интереси на животновъдите на територията на
община Болярово.
3.4.Възстановяване на ваните за къпане на животни във всички
населени места и организирано обезпаразитяване на овце и кози.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Засилен ветеринарно-санитарен контрол.
3.5.Съдействие за изграждане на трайни насаждения в общински
терени закупени в с.Воден, в с.Попово, с.Оман и с.Ситово.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Развитие на местния бизнес.
3.6.Разработване на проекти за търсене на финансиране за изграждане
на довеждаща инфраструктура до фермите: гр.Болярово, Ситово, Голямо
Шарково, Воден, Странджа, Златиница, с.Малко Шарково и др.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Развитие на местния бизнес.
3.7.Планиране на средства в общинския бюджет за възстановяване на
чешмите за водопой във всички населени места.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подпомагане на местните животновъди.
3.8. Откриване на ветеринарна аптека в гр.Болярово.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подпомагане на местните животновъди.
3.9. Подкрепа на бизнеса и защита на гражданите като потребители на
стоки и услуги.
Срок на изпълнение: През мандата.
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Резултати: Защитени интересите на потребители и местния бизнес.
3.10.Развитие на услуги за хората стартиращи собствен бизнес и офис услуги.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подпомагане на хората, стартиращи собствен бизнес и осигурени
офис – услуги за местното население.
3.11.Съдействие и подкрепа на бизнес-инициативи за развитие на
нови и традиционни производства на територията на общината.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подпомагане на развитието на местната икономика.
3.12.Субсидиране и дотации на губещи линии в граничните и малките
населени места - Шарково, Воден, Ситово, Крайново, Странджа, Денница,
Оман, Горска Поляна и Камен връх.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Осигуряване на редовно транспортно обслужване
3.13.Отдаване
Караджово .

на

концесия

на

минералната

вода

в

с.Стефан

Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Осигуряване на работни места.
3.13. Стимулиране на предприемачески инициативи на местното
население чрез изграждане на Местна инициативна група с община Елхово.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Реализирани предприемачески инициативи.
3.14. Съдействие за стимулиране на местния бизнес чрез механизмите за
Целенасочената инвестиционна програма „Странджа – Сакар“.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подкрепен местен бизнес.
3.15.Ефективно управление на общинската собственост с цел подпомагане
на развитието на местен бизнес.
Срок на изпълнение: През мандата.
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Резултати: Подкрепен местен бизнес.
3.16.Изпълнение на проекти за залесяване на общински терени и за
ефективно използване на наличните горски ресурси.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Съхранен горски ресурс.
3.17.Изготвяне и на новия ЛУП за периода 2020-2030 година и на
общинския план за развитие за периода 2021-2027 г.
Срок на изпълнение: 2021 година.
Резултат:Налични стратегически документи, свързани с местното развитие.
3.18. Продължаване на наложилата се практика за отдаване на
общинските язовири на ловно-рибарско сдружение, частни фирми и
предприемачи на атрактивни цени за развитие на промишлен и спортен
риболов;
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Създадени условия за развитие на бизнес.
3.19.Ремонт на язовирни стени и преливници на общински водоеми в
Болярово, Малко Шарково, Денница, Голямо Крушево, Воден, Стефан
Караджово и Попово;
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Повишена сигурност и създадени условия за развитие на бизнес.
3.20.Продължение на изпълнението на мерки за привеждане на
състоянието на всички язовири, съгласно изискванията на нормативната
уредба.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Повишена сигурност и създадени условия за развитие на бизнес.
3.21.Планиране на средства в общинския бюджет през срока на мандата с
цел ремонти на общинския жилищен и административен сграден фонд.
Срок на изпълнение: През мандата.
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Резултати: Подобрено състояние на общинската собственост, повишени
условия за получаване на приходи, подобрени условия за ползващите общински
жилищен и сграден фонд.
3.22.Предоставяне на свободни общински сгради на инвеститори с цел подоброто опазване и увеличаване на постъпленията в общинския бюджет.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати:Създадени условия за бизнес и подобрено състояние на
общинската собственост, повишени условия за получаване на приходи, подобрени
условия за ползващите общински жилищен и сграден фонд.
3.23.Внедряване в срок на всички компоненти на електронното
управление, съгласно законовите изисквания.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Подобрени условия за обслужване на граждани и представители
на бизнеса.
Приоритет IV. Поддържане и разширяване на отношенията на
добросъседство, сътрудничество и партньорство с местни власти от България,
Турция, Европейския съюз.
4.1.Реализиране на съвместни инициативи със съседни общини от Р
България.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Повишаване на възможностите за достъп до финансиране и
повишаване на капацитета на администрацията.
4.2.Задълбочаване на трансграничното сътрудничество с общини от Р
Турция.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултати: Повишаване на възможностите за достъп до средства от ЕС.
4.3. Създаване на партньорски взаимоотношения с общини от други
държави.
Срок на изпълнение:През мандата.
Резултати: Повишаване на възможностите за достъп до средства от ЕС,
изпълнение на съвместни проекти.
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Приоритет V. Съдействие пред държавни институции за създаване и
реализиране на актуална програма за развитието на изостаналите райони
в България и в Ямболска област.
5.1.Иницииране на съвместни действия с други общини от района на
границата с Р Турция за създаване и реализиране на актуална програма за
изостаналите гранични райони на България.
Срок на изпълнение: През мандата.
Резултат:Създаване на целенасочена държавна политика за подкрепа на
изостаналите райони.

Христо Христов,
Кмет на община Болярово

месец януари 2020 година
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