Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Болярово за второто
шестмесечие на 2019 година
В съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, където е посочено че Общинският съвет
упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове и
съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА е определено, че кметът на Общината организира
изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за
изпълнението им два пъти годишно.
В тази връзка представяме на Вашето внимание отчет за изпълнението на актовете за
второто шестмесечие на 2019 година
За периода Общинския съвет е провел 5 заседания и е приел 57 решения от Решение от № 630 до Решение № 659 и от Решение № 1 до № 27.
Две от заседанията през месец юли и месец септември са проведени с общинските
съветници от мандат 2015-2019 г., а останалите три през месец ноември и декември са със
съветници избрани след изборите за мандат 2019-2023 г. Първото от заседанията след
изборите е организационно, а в следващото има въпроси и решения, свързани основно с
Общинския съвет.
Решенията, които са приети от ОбС Болярово за правилника на ОбС, за структурата и
организацията на работата на ОбС, възнагражденията на председателя и общинските
съветници не са предмет на отчета на кмета на общината.
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 местното самоуправление и местната администрация, закон за
общинската собственост, закон за общинския бюджет, закон за местните данъци и такси, закон
за местното самоуправление и местната администрация, закон за устройство на територията,
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.
В това разнообразие на нормативни актове общинската администрация е работила
много добре и се е справила с изпълнението на решенията на ОбС Болярово.
Решенията на ОбС Болярово се изпълняват както следва:
Отдел: “Бюджет и ФСД”
Решение № 630/29.07.2019 г. относно приемане отчета за изпълнение бюджета на
общината за първото шестмесечие на 2019 г. – отчета е приет, публикуван е на интернет
страницата на общината.
Решение № 631/29.07.2019 г. относно одобряване отчета за разходите за командировки
на кмета и председателя на ОбС за второто тримесечие на 2019 г. – отчета е приет и одобрен.
Решение № 640/29.07.2019 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната
програма на общината за 2019 г. – промените са приети, издадена е заповед № РД-5380/31.07.2019 г. за изпълнение на решението, корекциите са отразени във финансовоадминистративната система за Бюджета към МФ.
Решение № 651/20.09.2019 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната
програма за 2019 г. – промените са приети, издадена е Заповед № РД-5-499/30.09.2019 г.,
съответните корекции са отразени във ФАС.
Решение № 658/20.09.2019 г. относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за
определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово – направеното
изменение е прието.
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Решение № 8/28.11.2019 г. относно определяне и утвърждаване броя на кметските
наместници в община Болярово – решението е изпратено в Министерството на финансите,
промените са отразени в Устройствения правилник на общинска администрация.
Решение № 9/28.11.2019 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения
на кметовете на кметства – определен е размера на трудовите възнаграждения, решението е
предадено в ТРЗ за изпълнение.
Решение № 12/28.11.2019 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната програма
на общината за 2019 г. – промените са приети и отразени във ФАС, издадена е заповед № РД5-603/29.11.2019 г.
Решение № 13/28.11.2019 г. относно предложение за трансформиране на част от
целевата субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. за капиталови разходи в трансфер за
финансиране на неотложни текущи ремонти, съгласно чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. – решението
е изпълнено. Документацията е изпратена до Министерството на финансите.
Трансформацията е извършена.
Решение № 19/19.12.2019 г. относно приемане на план-сметка и определяне размера на
ТБО за 2020 г. – издадена е заповед № РД-5-9/06.01.2020 г. на кмета на общината за
изпълнение на решението, с която са запознати съответните длъжностни лица от общинска
администрация.
Решение № 20/19.12.2019 г. относно промяна на бюджета и инвестиционната програма
на общината за 2019 г. – промените са приети и отразени във ФАС, издадена е заповед № РД5-637/30.12.2019 г.
Отдел “Управление на собствеността и териториалното устройство”
Решение № 634/29.07.2019 г. е относно отдаване под наем за 2018/2019 стопанска
година на проектираните и одобрени за земеразделяне на землищата в община Болярово
общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата
на селата Мамарчево, Златиница, и Ситово – решението е изпълнено. Изготвени и
предоставени са договори на земеделски производители срещу заплащане на наемна цена.
Решение № 635/29.07.2019 г. е относно продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Болярово на ул. „Младежка“ № 27. Решението е
изпълнено, имота е продаден.
Решение № 636/29.07.2019 г. касае продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост в с. Ситово, представляващ УПИ –IIIв кв. 3. Процедурата е проведена. Имота е
продаден. Решението е изпълнено.
С Решение № 637/29.07.2019 г. е приет допълнителен годишен план за ползване на
дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово за 2019 г. Предстои
процедура, решението е в процес на изпълнение.
Решение № 652/20.09.2019 г. е относно продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Болярово. Процедурата е проведена. Имота е
продаден. Решението е изпълнено.
Решение № 653/20.09.2019 г. касае продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост в с. Ситово, представляващ УПИ –II в кв. 3. Процедурата е проведена. Имота е
продаден. Решението е изпълнено.
Решение № 654/20.09.2019 г. е относно предоставяне под наем на недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Болярово, представляващ сграда с
идентификатор № 05284.501.350.1. Процедурата за наем не е обявена, понеже кандидата е
отказал да подпише договор.
Решение № 655/20.09.2019 г. е относно ползване на дървесина за 2019 г. от общински
горски територии, собственост на община Болярово. Предстои изпълнение на решението през
2020 г.
С Решение № 11/28.11.2019 г. е приета Стратегия за управление на общинската
собственост в община Болярово.
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Решение № 14/28.11.2019 г. относно предоставяне под наем на помещение – частна
общинска собственост – павилион в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово. Помещението е
обявено на търг. Предстои провеждане на процедура за наем.
Решение № 22/19.12.2019 г. е относно отдаване под наем за 2019/2020 стопанска
година на проектираните и одобрени за земеразделяне на землищата в община Болярово
общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата
на гр. Болярово и селата Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Денница, Дъбово,
Камен връх, Крайново, Мамарчево, Попово, Ружица и Стефан Караджово – издадена е заповед
за наем. Предстои подписване на договори със земеделски производители.
Отдел “Хуманитарни дейности ”
Решение № 638/29.07.2019 г., относно предложение за формиране на група в
ДГ”Здравец”и филиали, филиал с.Шарково при недостатъчен брой деца. Дадено е съгласие да
се формира група в ДГ”Здравец”и филиали, филиал с.Шарково при недостатъчен брой деца.
С Решение № 642/20.09.2019 г. е одобрена информацията на общинската
администрация за готовността за учебната 2019/2020 година.
С Решение № 648/20.09.2019 г. е дадено съгласие от ОбС за поставяне на паметна
плоча в с. Воден.
Решение № 18/28.11.2019 г., относно даване на съгласие за партньорство при
реализиране на проект „Топъл обяд“ за деца в неравностойно социално положение от община
Болярово. Дадено е съгласие за участие и съфинасиране на проект „Топъл обяд“. Решението е
изпълнено.
С Решение № 643/20.09.2019 г, са гласувани и отпуснати еднократни помощи на
нуждаещи се граждани от Община Болярово. Изготвени са заповеди № РД-5-496/27.09.2019 г.
и Заповед № РД -5-497/27.09.2019 г. за отпуснати помощи в размер на 9030 лв. в т.ч. на 32
лица на стойност 4030 лв. и на деца и ученици от социално слаби семейства от ДГ “Здравец“1000 лв., ОУ „Ст. Караджа“ 1 500 лв. и СУ „Д-р Петър Берон“ – 2 500 лв.
С Решение № 21/19.12.2019 г., са отпуснати еднократни помощи на нуждаещи се
граждани от Община Болярово. Изготвени са заповеди № РД-5-644/23.12.2019 и № РД-5645/23.12.2019 г. за отпусната помощ на 51 лица на стойност 4990 лв.
Отдел „Проекти и обществени поръчки“
Решение № 649/20.09.2019 г. е относно Поемане на дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ“
ЕАД за изпълнение на проекти „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИХХI, кв. 21, гр. Болярово“, Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на
територията на община Болярово“, финансирани от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. Решението е в процес на изпълнение.
Решение № 650/20.09.2019 г. е относно Поемане на дългосрочен общински дълг от
фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация за предварително третиране на генерирани отпадъци от община Елхово и община
Болярово на територията на община Елхово“, финансиран от Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 г. Решението е в процес на изпълнение.
Решение № 659/20.09.2019 г. е относно Възлагане на услуга – „Патронажна грижа”,
като услуга от общ икономически интерес към „Домашен социален патронаж”, при
изпълнение на проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община
Болярово”, Договор № BG05M9OP001-2.040-0099 – C01 от дата 23.05.2019 г., финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Решението е изпълнено.
Изадена е заповед № РД-5-573-1/11.11.2019 г. на кмета на общината за възлагане на услуга
„Патронажна грижа“.
С решение № 24/19.12.2019 г. е приета краткосрочна програма за енергийна
ефективност на община Болярово за периода 2020 – 2022 г. Изпратена в Агенция по устойчиво
и ефективно развитие. Програмата е публикувана в официалния сайт на община Болярово.
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През шестмесечния период са одобрени и отчети на общинска администрация:
С решение № 632/29.07.2019 г. е приет отчет за изпълнение на актовете /решенията/ на
Общински съвет за първото шестмесечие 2019 г.
С Решение № 644/20.09.2019 г., е приет отчет за състоянието на земеделския отрасъл и
мерки за неговото развитие на територията на община Болярово през стопанската 2018/2019 г.
и организация на работата на общинска администрация по ЗСПЗЗ.
С Решение № 645/20.09.2019 г. е приет отчет за организация на общинската
администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското
имущество и административно – наказателната практика за периода 2018 г. и до м. септември
2019 година.
С Решение № 646/20.09.2019 г. е одобрен отчета за работата на вестник „Крайгранична
искра“ за 2019 г.
Решение № 647/20.09.2019 г. е приет и одобрен отчет за работата на общинска
администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната
дейност за 2019 г.
С Решения № 656/20.09.2019 г. и № 657/20.09.2019 г. са определени временно
изпълняващи длъжността кмет, съответно за кмет на община и кметове на кметства с. Ст.
Караджово и с. Мамарчево до полагане на клетва на новоизбраните кметове.
С решения № 16/28.11.2019 г. и № 17/28.11.2019 г. са избрани делегати в Общото
събрание на РАО „Тракия“ и Асоциация „Общински гори“.

4

