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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за
изпълнението на Програмата за управление за мандат 2019-2023 година
през 2020 година
Работата на кмета на общината и на общинската администрация през 2020
година беше насочена
към изпълнение на поетите ангажименти в
предизборната програма и целите и задачите, заложени в програмата за
управление на общината /приета с Решение 30/30.01.2020 г. от Общински
съвет-Болярово/, като се отчитаха наличните финансови и човешки ресурси при
постигането на оптимални резултати.
Извършените дейности бяха насочени изцяло към постигане на следните
цели:
1.Устойчиво социално-икономическо развитие и подобряване на
инфраструктурата и жизнената среда във всички населени места на
община Болярово, интелигентно управление на отпадъците.
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”.
Настоящият отчет отбелязва постигнатото в отделните сфери на местното
самоуправление.
ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА
През изминалата 2020 г. в сферата на финансите Община Болярово
запази тенденциите за финансова стабилност и устойчивост.
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Продължават тенденциите и в развитието на приходната политика на
общината, съобразена с възможностите и потребностите на населението и при
спазване на принципа на солидарност; ефективно и икономично разпределение
на финансовите ресурси при спазване на строга бюджетна дисциплина.
Доброто изпълнение на бюджета през 2020 година осигури възможността
извършваните разходи да бъдат своевременно плащани, в резултат на което не
се допусна наличие на просрочени задължения. Наред с това бяха поети и
изплатени ангажименти по проекти и програми във вид на съфинансиране и
предоставени временни заеми.
Към 31.12.2020 година изпълнението на общинските приходи е в размер
на 1 379 069 лв., което представлява 96 % спрямо актуализирания годишен
план.
Изпълнението по някои видове приходоизточници е както следва:
– данък върху недвижимите имоти
– данък върху превозните средства
– данък при придобиване на имущество
по дарение и възмезден начин
– приходи и доходи от собственост
– приходи от общински такси
– приходи от продажба на нефинансови
активи

60215 лв. – 97 %
99736 лв. – 102%
90074
896963
236205
8038

лв. – 100 %
лв. – 96 %
лв. – 91 %
лв. – 52 %

Спрямо миналата година собствените приходи са със 208797 лв. помалко. По ниската събираемост на приходите несъмнено бе повлияна от
епидемиологичната обстановка в страната, която в определени периоди
ограничаваше свободното движение на граждани.
Взаимоотношенията на общината с Държавния бюджет през изтеклата
година възлизат на 6777890 лв. и са с 1176907 лв. повече спрямо 2019 г.
Общият размер на разходите по бюджета възлиза на 7423651 лв., в т.ч.
4513742 лв. в държавни дейности, 2659893 лв. в местни дейности и 250016 лв.
за дофинансиране.
В края на бюджетната година общината приключи с преходен остатък в
размер на 1445855 лева, от които 1041406 лв. в делегираните от държавата
дейности и 404449 лв. в местни дейности.
Една от основните дейности на общинската администрация в сферата на
финансите е разработването, приемането и актуализацията на бюджета на
общината и финансово-счетоводното обслужване. За осъществяването й
служителите извършват поредица от текущи действия и операции, основаващи
се на принципите за законосъобразно, целесъобразно, пълно и точно отчитане и
управление на общинския бюджет.
За посочения отчетен период всички отчети за касовото изпълнение на
бюджета, счетоводни отчети и оборотни ведомости са изготвени в
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определените срокове съгласно указанията, дадени от МФ и представени в МФ
и Сметна палата; извършена е инвентаризация на материалните активи;
подготвени са и проведени процедури за обществени поръчки за материалнотехническото снабдяване на отделните бюджетни дейности.
За постигането на тези цели и за спазване на бюджетната дисциплина
всички дейности по предоставянето на публичните услуги на населението се
извършват в съответствие с приетата Интегрирана система за финансово
управление и контрол на община Болярово, разработена съгласно изискванията
на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
Периодично на утвърдените процедури се извършва анализ и при
необходимост те се актуализират. За състоянието на системите за финансово
управление и контрол се изготвя ежегоден доклад, който се изпраща до
Министерство на финансите.
Събирането и отчитането на местните приходи е друга основна дейност
на общинската администрация. Звеното за МДТ извършва дейности по
администрирането на местните данъци и такси като приема и обработва
данъчни декларации по ЗМДТ, изготвя и издава удостоверения за данъчна
оценка и други, събира и отчита приходите по ЗМДТ. Към 31.12. 2020 г. са
събрани общо данъчни приходи в размер на 253476 лв. при годишен план
256000 лв.
За отчетния период са издадени 1092 удостоверения за данъчна оценка,
43 удостоверения за декларирани данни и 134 за липса на задължения. За
извършените административни услуги са събрани в касата на МДТ 13158 лв.
Приети и обработени са общо 1460 бр. данъчни декларации, от които за
придобиване на недвижими имоти – 569 бр.; за придобити МПС – 397 бр.; за
патентен данък – 26 бр. и за освобождаване от сметосъбиране – 468 бр.
Като част от общото административното обслужване на гражданите са
издадени 32 удостоверения за осигурителен стаж и 171 удостоверения за
получен доход.
ИКОНОМИКА
Водещи икономически отрасли в община Болярово са земеделския и
животновъдния сектор. През 2020 година политиката на общинската
администрация беше насочена към стабилизиране и разширяване обема на
селскостопанското производство, чрез увеличаване размера на стопанисваните
и обработвани площи и намаляване на пустеещите. Активно съдействахме
пред областните и централни ръководства за успешно реализиране на
преференциални мерки към нашия район за целенасочено въздействие върху
земеделският отрасъл. Подготвят се и се реализират редица проекти по
Програмата за развитие на селските райони, предимно за закупуване на нова
техника главно от по-големите арендатори, изграждане на база за съхранение
на земеделска продукция и изграждане на масиви с трайни насаждения,
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зеленчукови и естерично-маслени култури. За стимулиране на земеделското
производство важна роля имат директните плащания на декар за обработвана
земя и за изхранване и отглеждане на селскостопанските животни.
През 2020 г. в Община Болярово стремително се увеличи размера на
стопанисваната земя в района на общината. В края на 2020 г. от 329 х.дка.
стопанисвана земя, обработваемата е 288 х. дка. която се ползва за
селскостопански производство от 271 регистрирани земеделски производители
и собственици. Поради разпокъсаността на собствеността върху земята над 90
% от нея се стопанисва, чрез арендуване от юридически и физически лица.
Преобладават стопанствата на ЗП и дружествата с по-голям размер
стопанисвана земя над 1000 дка. Не са малко и производителите – пенсионери,
както и семействата на безработни, които не могат да си намерят алтернативна
заетост. Делът на младите хора, заети в отрасъла се увеличава. Произвеждат се
главно зърнени култури върху 62% от стопанисваните площи; маслодаен
слънчоглед-20 % , рапица ,техническа метла, кориандър и други технически
култури -15%. Зеленчуци се произвеждат в малки частни стопанства. Делът на
отглежданите трайни насаждения е 3,4 % от структурата на растениевъдното
производство. Отглеждат се 2825 дка. лозови насаждения в землището на
гр.Болярово и село Стефан Караджово, а 680 дка. от частни лица и малки
площи са заети с орехови и бадемови насаждения. Ново за земеделието на
община Болярово са създадените масиви от лавандула на площ от 480 дка. в
землището на село Голямо Крушево , Мамарчево, Оман, Дъбово, Попово и град
Болярово. Продължават през 2020г. и грижите за създадените в село Воден 680
декара, култивирани билки, състоящи се от 15 вида, като 11 от тях са
многогодишни.
Независимо от интензивното развитие на земеделския отрасъл в общината
Министерството на земеделието трансформира общинската служба по
земеделие във филиал към службата в град Елхово. Така се затрудни работата и
облужването на земеделските производители от общината. Така продължи
работата и през цялата 2020г., като офис, с което се затруднява, обслужването
на собствениците на земеделски земи и земеделските производители.
През 2020 година общинската администрация работи по ЗСПЗЗ в частта
му на чл. 37 като за обработка на земеделската земя по масиви всяка година са
сключени 20 броя споразумения от общо 20 землища. По чл.34 от същия закон
няма постъпили жалби от собственици на земя за възстановяване на правото им
собственост. Съгласно ЗОССИ са постъпили 17 броя жалби за оценка на
нанесени щети, на които специалистите на Общината са направили оценка и
връчили протоколи съгласно закона.
В животновъдния сектор през мандата 2020г. в Община Болярово,
особено в личните стопанства, броят на животните драстично намалява. За
сметка на това развитието на отрасъла се ориентира към увеличаване на броя на
фермите с по-голям брой животни.
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През 2020г. животновъдното производство се осъществяваше главно в 68
броя говедовъдни ферми с 6540 броя говеда в т.ч. 2904 крави главно в селата:
Ситово, Странджа , Попово, Болярово, Воден, М.Шарково, Ружица и Стефан
Караджово.
И през 2020г. в седем землища на общината, които са разположени в
полупланинския район, се прилага пасищното отглеждане на едрия рогат
добитък, чрез използване на електропастир. Тази технология се оказа много
ефективна за географското разположение и релефа на община Болярово, а
животновъдите произвеждат продукция с ниска себестойност.
Намалява броя на другите видове животни в общината през 2020г.
Отглеждат се: овце – 4674, кози 610, птици- 4920 броя и 204 броя коне
отглеждани в 13 ферми. Пчеларството е един от приоритетните подотрасли от
животновъдството в общината. Регистрирани са общо 48 пчелари с 3440 пчелни
семейства. На територията на общината има изграден 1 обект
за
отглеждане на калифорнийски червеи, 6 броя шаранови стопанства и един
приют и един хотел за кучета.
В началото на месец юли 2018г. на територията на община Болярово
беше регистрирано огнище на силно заразно вирусно заболяване ЧДРД /Чума
по дребния рогат добитък/ в село Воден и бяха умъртвени 1400 броя животи.
Това заболяване се отрази в отрицателно на целия отрасъл животновъдство и
през 2020г. при дребния рогат добитък. Умъртвени бяха общо от цялата
община 3300 броя овце и кози заедно с приплодите или 30% от всички
животни. Все още не е решена съдбата на едно стадо от град Болярово от 200
броя овце, където не са взети втори проби и опасността не е преминала.
Похарчиха се държавни средства за охрана и дезинфекция на района около
фермата и се чака решение на прокуратурата и съда по заведени съдебни дела
от ветеринарните власти срещу собствениците на стадото, от друга страна
собствениците на стадото срещу ветеринарите. И двете съдебни дела през 2020
година са спечелени от собствениците на животните.
Община Болярово предприе всички необходими дейстмия за определяне
на места за изграждане на трупосъбирателни площадки в случай на
необходимост при развитие на епизоотични кризи.
В средата на месец юли 2019г. в Република България бяха открити
първите огнища на опасното вирусно заболяване АЧС /Африканска чума по
свинете/, в северните области на страната, граничещи с Република Румъния.
Макар и далече от нашата община и при нас през 2020 година се наложиха
драстични мерки за ограничаване на това силно заразно заболяване при
свинете.Спря се движението на животни свине и продукти от тях в цялата
община, а в четири населени места в селата Мамарчево, Попово, Ситово и
Златиница се премина към ликвидиране на всички животни свине в личните
стопанства. От общо 343 броя свине за цялата община, ликвидирани са 143
броя, чрез клане попадащи в 20 километровата защитна зона около големите
свинеферми. Опасността от зараза с АЧС за Община Болярово е реална
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особено в последните месеци на 2020г. след откритите огнища в съседни
области и общини при дивите свине.
Общинското ръководство целогодишно
оказва съдействие на
ветеринарните органи за провеждането на
ветеринарно-санитарните
мероприятия по Закона за ветеринарното дело, като осигурява общи работници
за всяко от мероприятията по селища. Десет са общо практикуващите
ветеринари в общината, които се ръководят от официалния ветеринарен лекар
със седалище гр.Болярово, има разкрити и две практики в селата Шарково и
Крайново.
Малък е делът на промишлените дейности в общината, съсредоточени в
общинския
център.
Местното
месопреработвателно
предприятие
„СТРАНДЖА“ ООД гр.Болярово с годишен капацитет за месодобив от 7500
свине и 1500 едри преживни животни, произвежда качествена и
конкурентноспособна продукция – колбаси, деликатеси, като прочутото
странджанско дядо и др. за вътрешния пазар. В него работят 30 човека, при
добри условия за работа и отдих.
Предприятието за производство на метли ЕТ „СИМОНА“ гр.Болярово
предлага работа на 20 постоянно заети и още 15 сезонни работници. В него се
произвежда също конкурентноспособна продукция, от която в по-голямата си
част е предназначена за износ.
В края на 2020 година заработи и кланица и предприятие за месодобив и
месопрераотка в село Стефан Караджово.
Общественият транспорт е една от основните грижи и отговорности на
общинската администрация. Транспортното обслужване на населението е по
утвърдена транспортна схема. С изключение на селата Ружица, Вълчи извор,
Г.Поляно, Странджа, Крайново, Деница и Оман всички останали селища имат
ежедневна връзка с общинския център и близките градове. Обслужват ни
превозваческа фирма „ДИЧОНИ“ ЕООД гр.Ямбол, с която Община Болярово
има подписан договор за 5 години от месец август 2020 година, след проведена
процедура за избор на превозвач. Целевите средства от ЦБ за безплатни
превози на учащите се и компенсациите към тях не покриват цената на
пътуванията. Още по-ограничен е размерът на субсидиите за междуселищните
пътувания в района на общината, въпреки, че сме изцяло граничен район и 18
от селищата ни са с под 500 жители. Необходимо е да се отбележи, че
намаляването на пътникопотока, или липсата на такъв по някои от автобусните
линии се наложи през 2020г. преразглеждане и оптимизиране на общинската
транспортна схема, съобразена с икономическите и финансови възможности на
превозвачите.
Търговията на територията на общината през 2020г. се осъществява
от ПК «Напредък» Болярово и в обектите на ЕТ във всички населени места.
Само за 2020г. на територията на общината са категоризирани 4 действащи
туристически обекти, от които 1 заведение за хранене и развлечения и 3 за
отдих - стаи за настаняване. Общият брой на местата за отдих-стаи за
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настаняване на територията на Община Болярово е 14 с общо 62 легла, а
действащите заведения за хранене и развлечения е 21 броя. Добра придобивка е
утвърдилия се ежеседмичен нов закрит кооперативен пазар в гр.Болярово,
където всеки четвъртък жителите на общината могат да намерят необходимите
дрехи, обувки и други стоки за бита, както и разнообразния асортимент от
плодове и зеленчуци, който предлага добри условия за работа на търговците и
качество на обслужване на клиентите.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Със закона за общинската собственост, се урежда придобиването,
управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост.
Съгласно чл.3, ал.1, общинската собственост е публична и частна.
Към 31.12.2020 г. има съставени 7 123 акта за общинска собственост, от които
5449 са частна общинска собственост и 1674 публична общинска собственост.
Земеделската земя отдадена под наем и аренда до момента е около 51 000
дка и годишните приходите от нея са около 540 000 лв. и лихви 34 000,00 лв. За
всички са изготвени договори за наем и вписани в агенция по вписвания
гр.Елхово. Предоставени са с договори по споразумения 3564 дка полски
пътища за които са внесени 58 535 лв. годишен наем
Приходите от предоставените под наем общински жилища и помещения
за 2020 г. са 14 500,00 лв.
Съгласно чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост, общината се
разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез продажба,
делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или
по други начини определени в закон. В тази връзка са осъществени продажби
на дворни места в гр.Болярово и селата Камен връх и Ружица. Общо приходите
от продажбите на петте имота са 10 000 лв.
Съгласно ЗОС и ЗМСМА общината е собственик на 92 бр. водни обектиязовири. Същите са актувани за публична общинска собственост. Към
настоящия момент са отдадени под наем 31 бр. язовири. Приходите за 2020 год.
са на стойност 1 500,00 лв. от сключени договори с ежегодно плащане, а
именно за 9 обекта. За останалите 22 язовира наемите са предплатени за 5
години при сключването на договорите.
С изменението на ЗВ и приемането на Наредба за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях от 2016 год. язовирите подлежат на ежегоден
контрол от новосъздадената Държавна Агенция по метрологичен и технически
надзор, която съставя протоколи и издава предписания за отстраняване на
нередности по обектите. През 2020 година общината е извършила ремонти на
язовирните стени на стойност около 45 000 лв. и 15 000лв. за проектиране. От
2017 година съгласно Наредбата общината е назначила оператор на язовирните
съоръжения,, който целогодишно контролира състоянието на съоръженията.
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През 2020 година e реализирана дървесина за местното население –
7 792,09 пр.м3
Получени са суми в разлер на 199 539,00 лева без ДДС от дърва за огрев
за местното население;
Получени са 14 870 лева без ДДС приходи от реализирана дървесина.
Проведени са необходимите лесозащитни мероприятия, като не са
установени поражения от вредители, не е забелязано и съхнене на
широколистни дървесни видове. Овладян е процесът при съхнене на
иглолистните видове.
Изготвен е противопожарен план за защита на горите, съгласно Наредба
№8/11.05.2012г. През отчетния период няма регистрирани горски пожари.
Изпълнена е минерализована ивица с дължина 1400 м.
За периода няма констатирани нарушения и издадени АУАН.
Извършена е инвентаризация на новосъздадените горски култури,
съгласно разпоредбите на Наредба №2/07.02.2013 г.
ОБЕКТИ И ПРОЕКТИ:
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2020г.

Име на проекта: Осигуряване на топъл обяд в Община Болярово
Източник на финансиране: Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане
Стойност на проекта: 282 444,63 лева
Срок на изпълнение:01.05.2016г. – до 30.04.2020г.
Дейности: Общо 106 потребители получават топъл обяд. Стойността на
един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2,50 лв.,
което включва: храна за обяд – супа, основно ястие, хляб. В допълнение към
разпределянето на храна на потребителите се предоставят съпътстващи мерки,
които целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с
извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин.
Резултати от изпълнението на проекта: В резултат от изпълнението на
проекта се осигури топъл обяд за 106 потребители на територията на град
Болярово и селата: Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Попово, Голямо
Крушево, Шарково, Ружица, Златиница, Крайново, Горска Поляна, Вълчи
извор, Дъбово, Камен връх, Странджа.
Име на проекта: Целево подпомагане с топъл обяд в община Болярово в
условията на извънредна ситуация – 2020г.
Източник на финансиране: Целева програма „Топъл обяд у дома в
условията на извънредна ситуация-2020г.“
Стойност на проекта: 80 359,00 лева
Срок на изпълнение:05.05.2020г. – до 31.12.2020г.
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Дейности: Общо 170 потребители получават топъл обяд.Стойността на
един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2,50 лв.,
което включва: храна за обяд – супа, основно ястие, хляб. В допълнение към
разпределянето на храна на потребителите се предоставят съпътстващи мерки,
които целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с
извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин.
Резултати от изпълнението на проекта: В резултат от изпълнението на
проекта се осигури топъл обяд за 170 потребители на територията на град
Болярово и селата: Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Попово, Дъбово
Голямо Крушево, Шарково, Ружица, Златиница, Крайново, Горска Поляна,
Вълчи извор, Дъбово, Камен връх, Странджа, Ситово, Шарково и Ситово
Малко Шарково
Име на проекта: Изграждане на мултифункционално спортно игрище,
УПИ - XXI, КВ. 21, гр. Болярово, общ. Болярово
Финансираща организация: Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.
Продължителност на проекта: 36 месеца – 07.05.2019 г. до 07.05.2022 г.
Стойност на проекта: 97 694.32 лв.
Дейности по проекта: Изграждане намултифункционално игрище с
ажурна ограда. Спортното игрище е предвидено да бъде с големина 17х27 м. и
включващо две тренировъчни полета – за футбол и баскетбол.
Резултат: Изградено мултифункционално игрище с ажурна ограда с
големина 17х27 м. и включващо две тренировъчни полета за футбол и
баскетбол.
Име на проекта: “Дейности по реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа на територията на община Болярово”
Финансираща организация: Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.
Продължителност на проекта: 36 месеца – 07.05.2019 г. до 07.05.2022 г.
Стойност на проекта: 1 173 159.56 лв.
Дейности по проекта: Повишаване на транспортно - експлоатационните
качества и носимоспособността на уличната настилка, както и осигуряване на
условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро
отводняване на участъците в следните населени места: град Болярово, с.
Голямо Крушево, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Попово, с. Шарково, с.
Стефан Караджово и село Воден.
Резултат: Повишени транспортно - експлоатационни качества и
носимоспособност на уличната настилка, както и осигурени условия за
безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на
участъците в следните населени места: град Болярово, с. Голямо Крушево, с.
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Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Попово, с. Шарково, с. Стефан Караджово и
село Воден.
Име на проекта:“Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация за предварително третиране на генерирани отпадъци от община
Елхово и община Болярово на територията на община Елхово.”
Финансираща организация: Оперативна програма „Околна среда” 20142020 г.
Продължителност на проекта: 35 месеца – 31.01.2019 г. до 01.01.2021 г.
Стойност на проекта: 9 691 404 лева, от които съфинансиране – 1 945
153 лв.
Съфинансиране от община Болярово – 57 000 лева.
Дейности по проекта: Изграждане на инфраструктура за
екологосъобразното управление на отпадъците на територията на РСУО –
Елхово и по-специално намаляване на количеството депонирани битови
отпадъци. Намаляване на количеството депонирани зелени и/или
биоразградими отпадъци чрез изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени, градински и дървесни отпадъци, генерирани на
територията на общините Елхово и Болярово.
Резултат: Изградена компостираща инсталация и намаляване на
количеството на битови отпадъци на територията на община Болярово и
община Елхово.
Име на проекта: “Действия на гражданите на Европейския съюз за умни
исторически селища” Финансираща организация: Програма Европа на
гражданите 2014-2020 г.
Партньори по проекта: Партньор 1 – Община Вимианцо, Испания;
Партньор 2 – Асоциация на общините от региона на Пигула, Италия; Партньор
3 – МИГ – Загоре – Сутла, Хърватия; Партньор 4 – Асоциалция на
Европейските региони, Белгия; Партньор 5 – Междуобщинска общност на Алто
Алентейо, Португалия; Партньор 6 – Община Болярово, Република България,
Партньор 7 – Община Цесиново – Облесево, Република Македония и Партньор
8 – Община Дагда, Република Латвия
Продължителност на проекта: 24 месеца – 01.01.2019г. до 31.12.2020 г.
Стойност на проекта: 285 864.11 лв. от които 40 309,66 лв. за община
Болярово
Дейности по проекта: Провеждане на срещи и мероприятия между
партньорите на различни теми с цел обмен на опит и запазване на
историческото и културното наследство на територията на отделните
партньори.
Резултат: Проведени срещи и мероприятия между партньорите на
различни теми с цел обмен на опит и запазване на историческото и културното
наследство на територията на отделните партньори.
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Име на проекта: “Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община
Стралджа и община Болярово” - Компонент 2 Компонент 3 и Компонент 4
Финансираща организация:Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.
Партньори по проекта: Бенефициент: Община Стралджа; Партньор:
Община Болярово
Продължителност на проекта: 18 месеца – 23.05.2019г. до 19.05.2021 г.
Стойност на проекта: 399 524,23 лв.
Дейности по проекта: Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани,
здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
на територията на община Стралджа и община Болярово.
Резултат: Подобрено качество на живот и възможност за социално
включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Стралджа и
община Болярово чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и
изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето
им.
Обща стойност: 12 010 926 лв.
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020г.

Име на проекта: “Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово
чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо
помещение”
Финансираща организация: Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г., МИГ Елхово-Болярово
Продължителност: 12 месеца
Стойност на проекта: 42 457.09 лв.
Дейности по проекта: Осигуряване на адекватни условия за живот чрез
обновяване на дребна по мащаб инфраструктура, а именно – изграждане на
спортна инфраструктура. Създаване на модерна фитнес зала и нейното
оборудване.
Резултат: Ще бъдат постигнати следните конкретни резултати:
- Създадена модерна фитнес-зала в град Болярово.
- Оборудване на залата с Фитнес-уреди: права лежанка, Гладиатор,
дъмбели-4 бр., врътки-4 бр., прав лост, стойка за дъмбели, тежести от 5 кг. – 4
бр., мебели и друго оборудване: бюро за офис, офис стол, диван, шкаф за
съблекалня – 10 бр., дървени пейки – 3 бр. и озвучителна система.
- Подобряване на спортната инфраструктура в Болярово и в резултат
повишаване на привлекателността на общинския център за живот, бизнес и
отдих в него.
- Създаване на условия за практикуване на спорт от всички желаещи и до
подобряване на здравословното състояние на населението.
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Име на проекта: “Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на
сградите на читалищата
в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден,
Голямо Крушево от Община Болярово”
Финансираща организация: Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г., МИГ Елхово-Болярово
Продължителност: 12 месеца
Стойност на проекта: 96 939.74 лв.
Дейности по проекта: Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на
сградите на читалищата
в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден,
Голямо Крушево от Община Болярово. Изпълнението на проекта е насочено
към осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на дребна по
мащаб културна инфраструктура, а именно – сградите на читалищата в четири
от най-голените населени места на общината.
Резултат: При изпълнението на проекта ще се постигнат и следните
резултати:
- Съхранени четири броя читалищни сгради на територията на община
Болярово с подобрени условия за посетители и работещи в тях.
- Подобряване на условията за развитие на културни изяви.
- Създаване на условия за разнообразяване на местната икономика чрез
поощряване на развитието на туристически дейности на базата на организирани
културни прояви, както и чрез създадени условия за обособяване на експозиции
и изложби – етнографски, археологически и т.н.
- Подобряването на условията за изява косвено влияе върху качеството на
живот на населението и съчетано с други политики би повлияло върху
процесите на задържане на населението в селските райони.
Име на проекта: “Изграждане и обновяване на площи за широко
обществено ползване в град Болярово и село Попово”
Финансираща организация: Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г., МИГ Елхово-Болярово
Продължителност: 12 месеца
Стойност на проекта: 51 574.26 лв.
Дейности по проекта: Изпълнението на проекта е насочено към
стимулиране на социално-икономическото развитие на община Болярово чрез
осигуряване на приветлива жизнена среда. Изграждане на детска площадка в с.
Попово, община Болярово и благоустрояване на междублоковите пространства
в град Болярово.
Резултат: Конкретните резултати от изпълнението на проекта ще са:
- Изградена детска площадка, отговаряща на изискванията на
нормативните документи за осигуряване на безопасни и сигурни детски игри в
село Попово с противоударна настилка, ограда и съоръжения за игра : пързалка,
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люлка, люлка-везна и въртележка, монтирани пейки – 3 бр. и 2 бр. кошчета за
отпадъци, засадени 5 бр. дървета.
- Благоустроени междублокови пространства в град Болярово.
- Доставени и монтирани 42 броя кошчета, 42 броя пейки в град Болярово
и 45 бр. поцинковани антипаркинг колчета.
- Подобрена околна среда в населените места на град Болярово и село
Попово.
- Подобряването на заобикалящата среда косвено влияе върху качеството
на живот на населението и съчетано с други политики би повлияло върху
процесите на задържане на населението в селските райони.
Име на проекта: “Рехабилитация на съществуващи тротоари в град
Болярово”
Финансираща организация: Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г., МИГ Елхово-Болярово
Продължителност: 12 месеца
Стойност на проекта: 52 476.65 лв.
Дейности по проекта: Проектът е насочен към осигуряване на адекватни
условия за живот чрез обновяване на дребна по мащаб инфраструктура, а
именно – рехабилитация на тротоарни настилки в град Болярово, като елемент
от техническата инфраструктура. Ремонтът на тротоарните настилки има
влияние и върху подобряването на условията за безопасност на движението и
върху подобряване на облика на градската среда.
Резултат: Извършен ремонт на тротоарните настилки в град Болярово
Име на проекта: “Основен ремонт и обзавеждане на съществуваща
сграда – Основно училище ”Стефан Караджа”, село Стефан Караджово
Финансираща организация: Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.
Продължителност: 36 месеца
Стойност на проекта: 371 358,27 лв.
Дейности по проекта: Основен ремонт на съществуващата сграда на ОУ
„ Стефан Караджа”, село Стефан Караджово.Ще бъдат извършени следните
СМР: топлоизолиране на външни стени, полагане на полимерна мазилка,
подмяна на съществуващи прозорци с PVC стъклопакети, подмяна на входните
врати с алуминиеви, изграждане на втори таван от гипс картон на метална
конструкция, подмяна на лампите с енергийно – ефективни, доставка и монтаж
на оборудване и обзавеждане.
Резултат: Извършване на ремонт на сградата на ОУ „Стефан Караджа”,
доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, което ще осигури по – добра
среда за ученици и учители, ще се подобри обстановката в класните стаи.
Обща стойност: 614 806, 01 лв.
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ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020г.

Име на проекта: “Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в
град Болярово”
Финансираща организация: Предприятие за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС), Министерство на околната среда и
водите
Продължителност на проекта: 39 месеца
Стойност на проекта: 659 047,44 лв., от които 9 721,63 лв.
съфинансиране от община Болярово
Дейности по проекта: Подобряване на екологичната обстановка в района
и създаване на по добри условия за живот с по-чиста околна среда. С
техническата и биологична рекултивация се постига:
Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни
води.
Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от
замърсяване.
Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и
разпиляването им в околното пространство.
Създаване на подобен на околното пространство ландшафт.
Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в
депото.
Резултат: Закрито и рекултивирано съществуващо
сметище в град
Болярово.
Обща стойност: 659 047,44 лв.
Средства за капиталови разходи (от Републикански бюджет и
собствени):
1. За зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа
на територията на Община Болярово за 2020 г. е предвидено 114 200,00 лв. с
ДДС. Изпълнява се от ”Ултра Билд”ООД град Ямбол, след проведен избор на
изпълнител по ЗОП . Поради леката зимна обстановка част от средствата са
изразходвани и за други дейности по поддръжка на общинската четвъртокласна
пътна мрежа като изкърпване със студена асфалтова смес в началото на месец
май. Почистването на крайпътна растителност на път JAM 200 /с.Малко
Шарково – с.Шарково/ и JAM 3006 /с.Воден – с.Крайново/ бе извършено в края
на месец м. май. Доставката на пясък по населени места се извърши през месец
декември по предварително изготвен списък.
2. За изпълнение на „Частична подмяна на водопровод в с. Стефан
Караджово и СН” бяха изразходвани 56 600,00 лв. с ДДС.
Изгради се нов уличен водопровод на ул.Рила в с. Ст. Караджово с
тръби от полиетилен висока плътност с диаметър ф 90. В участъка на
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водопровода, се направиха нови сградни водопроводни отклонения (СВО) към
всички прилежащи имоти.
Всички строителни дейности на обектите бяха извършени през м. май и
юни в рамките на планираните стойности от “ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол.
3. За ”Монтаж на главно табло и ремонт мрежа в ДПЛУИ с.Малко
Шарково“ се изразходваха 6 785,04лв. Монтажните работи бяха извършени от
"Караиванови-Комерсиал" ЕООД гр. Тополовград. Всички дейности на обекта
бяха извършени през м. май в рамките на планираните стойности.
4. Изпълнение на ”Осигуряване на безопасна техническа експлоатация на
язовири в община Болярово” в с.Ст.Караджово – яз.„Долна Кория“, с.Шарково
– яз.„Язматаки“, гр.Болярово – яз.„Ибишева чешма“ и „Казларица , с.Голямо
Крушево – яз.„Върли дол”, с.Горска поляна– яз.„Кавака“, с.Странджа –
яз.„Аланлъка“ е извършено от „ДИАНА КОМЕРС – 1” ЕООД, гр. София в
размер на 45 000,00 лв. с ДДС. Всички ремонтни дейности на обектите бяха
извършени през месец август в рамките на планираните стойности.
5. "Караиванови-Комерсиал" ЕООД гр. Тополовград извърши
изпълнението на”Реконструкция парково осветление на ул.”Граничарска” бл.1
гр.Болярово” в размер на 3 999,70 лв. Всички договорени дейности се
извършиха през месец август.
6. Изпълнение на „Геоложки доклад и ППР за тръбен кладенец с.Горска
поляна, общ.Болярово” е на
фирма „Геопроучване”ЕООД гр.Ямбол.
Стойността на извършените договорени дейности през юни и август е
17638,00лв.
7. Извършване на ”Ремонт, преустройство и реконструкция на общински
сгради в Община Болярово”. в размер на 130 031,77 лв. с ДДС, включва
следните подобекти и дейности:
* Ремонт и реконструкция на комплекс ”Етнографска музейна сбирка”
гр.Болярово. Извърши се подмяна на старата дървена покривна конструкция с
нова, нова дървена обшивка и керемиди. Частично вътрешно и външно
измазване.
* Подмяна на дограма, отопление и ремонт на Автогара гр.Болярово.
Старата дограма се подмени с нова PVC дограма, изпълни се шпакловка по
стени и тавани, грундиране и боядисване с фасаген, тухлена зидария с итонг в
помещението. Достави се и се монтира климатик.
* Сграда кметство – с. Воден. Частична подмяна на стара дограма с PVC,
извърши се изкърпване на вътрешна мазилка, шпакловка по стени и тавани,
грундиране и боядисване с латекс и фасаген, и др.
* ДСХ с.Воден. полагане на топлоизолация EPS 8см, шпакловка и
полагане на минерална мазилка по фасадни стени.
* ДПЛУИ с.Малко Шарково и гр.Болярово. В ДПЛУИ гр.Болярово се
положи частично нова хидроизолация по покрив, грундиране и боядисване с
латекс и фасаген и др. В ДПЛУИ с.Малко Шарково се извърши изкърпване на
външна и вътрешна мазилка, шпакловка и латекс по стени и тавани, грундиране
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и боядисване с фасаген по стени, частична подмяна на стара дограма с PVC и
др.
* Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция в
с.Мамарчево. Частична подмяна на стара дограма с PVC, извърши изкърпване
на вътрешна мазилка, шпакловка по стени и тавани, грундиране и боядисване
с латекс и др.
* ЗЖЛФУ и ЦСРИ Болярово. Демонтаж на стара и полагане на нова
хидроизолация с посипка на покрив, шпакловка по стени и тавани, грундиране
и боядисване с латекс и др.
* Информационен център с.Воден. Частична подмяна на дървена
покривна конструкция, дървена обшивка по покрив и др.
Изпълнението бе възложено на “ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол. Всички
ремонтни дейности на общинските обекти се извършиха според наличните
средства в предвидените от договора срокове и в рамките на планираните
стойности .
8. „Топлоинженеринг”ООД гр.Сливен извърши текущ ремонт на котела и
инсталацията в ДВЛУИ с.Малко Шарково на стойност 3412,78лв и в Дом за
възрастни хора в с.Мамарчево на стойност 375,59лв.Същата фирма достави и
монтира нафтора горелка за Община Болярово на стойност 492,00лв.
9.
През 2020 г. "Караиванови-Комерсиал" ЕООД гр. Тополовград
обслужва съоръженията за външно изкуствено улично осветление,
електротехнически, строителни и механични съоръжения като разпределителни
уредби, кабелни мрежи, носещи конструкции на територията на община
Болярово. Всички дейности на обектите бяха извършени през годината в
рамките на планираните стойности.
10. Изпълнение на „Текущ ремонт на улици и междублокови площадки в
Болярово и улици в Г.Крушево, Ст.Караджово, Воден, Попово, Мамарчево,
Шарково, Ружица, Денница, Оман, Ситово и Иглика. Четвъртокласни пътища
ІV- JAM 2004, 2007, 2008, 2025 и 3006. Тротоарна настилка на улици в
Болярово и М.Шарково“ се извърши от Дружество по ЗЗД“Пътища 2020“
гр.Ямбол. Сумата по договора е 424 800,00лв с ДДС. Включва следните
подобекти:
 Преасфалтиране на улица Н.Вапцаров Болярово
 Преасфалтиране на междубокова площадка до бл.4 и 4а към ул.
В.Левски Болярово
 Преасфалтиране на междублокова площадка до бл.29 и 31 към ул.
Граничарска Болярово
 Преасфалтиране на паркинг към ул. Максим Горки Болярово
 Тротоарна настилка към ул. Д.Благоев с.М.Шарково
 Тротоарна настилка на ул. Девети септември, Христо Ботев, Яне
Сандански и Граничарска в гр.Болярово
 Преасфалтиране на улици с. Г. Крушево
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Преасфалтиране на улици с. Ст. Караджово
Преасфалтиране на улици с. Попово
Преасфалтиране на улици с. Мамарчево
Преасфалтиране на улици с. Шарково
Преасфалтиране на улици с. Воден
Преасфалтиране на улици с. Ружица
Преасфалтиране на улици с. Ситово и Иглика
Преасфалтиране на улици с. Денница
Преасфалтиране на улици с. Оман
JAM 2025- Път ІV-79008 /Граница общ.Елхово-Ситово-Шарково/
JAM 2007 - Път IV - 79303 /Денница-Оман/
JAM 3006 – Път IV - 79044 /Воден-Крайново/
JAM 2004 – Път ІV-79028 /ІІІ-7904-М. Шарково-Шарково/
JAM 2008 - Местен Път /М.Шарково-ДПЛУИ/

Всички ремонтни дейности на описаните подобекти се извършиха през
месец октомври и ноември в рамките на планираните стойности . Тротоарната
настилка на ул.“Граничарска“ и на ул.“Яне Сандански“ и продължението и към
ул.“Христо Ботев“ ще се извърши едновременно с реализацията на
предвиденото на по късен етап асфалтиране на прилежащите улици.
11. За нуждите Община Болярово през 2020 г. са закупени 20 бр.
контейнери и 100 бр. метални кофи на стойност 15 480,00 лв. с ДДС през м.
април от „ЗИЕЛА“ ООД гр.Бургас. През м. декември бяха закупени още 10 бр.
контейнери и 50 бр. метални кофи на стойност 8 100,00 лв. с ДДС от същата
фирма.
През горепосочения период служителите от отдел “УТУО” в изпълнение
на служебните си задължения се ръководеха от приетите годишни програми на
отдела.
Бяха проведени 8 заседания на експертния съвет по устройство на
територията, изготвени са 206 бр. скици, издадени са 21 бр. разрешения за
строеж, 5 бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация, 6 бр. удостоверения
за търпимост. Издадени са 23 бр. заповеди за допускане и изменение на
подробен устройствен план и са издадени 19 бр. заповеди за одобряване на
подробен устройствен план. Одобрени са 21 бр.технически проекти, заверени са
12 бр. технически паспорти.
В началото на 2015 г. започна работа общинския приют за
безстопанствени кучета от отворен тип, който обслужва цялата община. През
изминалата 2020 година са заловени и доставени в приюта 10 бр. бездомни
кучета. На всички ново постъпили животни се извършва кастрация,
обезпаразитяване - външно и вътрешно, ваксинация срещу бяс, поставяне на
ушен идентификатор. Ежедневно персонала полага хигиенни процедури, които
включват механично почистване с вода, като един път седмично се почиства с
дезинфектант. Кучетата се хранят веднъж дневно, осигурена им е постоянно
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вода . Извършва се проследяване на здравословното състояние на животните.
Седем кучета през тази година бяха върнати по местата на залавянето им, а две
кучета са осиновени. Към момента в приюта има настанени общо 10 бр.
кучета.
Всяка година по препоръка на комисията по безопасност на движението в
община Болярово, от кметове и кметски наместници закупуваме и поставяме
необходимите знаци, зебри и легнали полицаи за регулиране на движението по
пътищата в Болярово и селата.
Следвайки утвърдилата се практика, в началото на всяка година, се
приема инвестиционна програма на община Болярово, включваща в себе си
дейности, целящи подобряване на техническата инфраструктура на общината,
на сградите общинска собственост, уличното осветление и разрешаването на
екологичните проблеми.
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
В Община Болярово е развита система от социални услуги, осигуряващи
грижа за хората в неравностойно положение.
През отчитания период на територията на общината функционираха следните
видове социални услуги:
- „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” - в село Малко
Шарково с капацитет 85 места. Заетите места към 31.12.2019г. 82 бр. Осигурено
е 24 – часово медицинско обслужване. В залите за трудотерапия се водят
занимания с около 50 най-тежко увредени жени, с които се работи по програма,
разработена съвместно с експерти от Сдружение за подпомагане на домове за
хора с увреждания в чужбина – гр. Кьолн, Германия;
- „Дом за стари хора” - село Воден, с капацитет 30 места, заети към
31.12.2019 г. – 30 места;
- „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” в село Малко
Шарково, с капацитет 8 жени, запълнен към, запълнен към 31.12.2019 г.;
- „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” в гр.
Болярово, с капацитет 8 жени, запълнен към 31.12.2019 г.;
- „Защитено жилище за лица с физически увреждания” в гр.
Болярово, с капацитет от 8 души, запълнен към 31.12.2019 г.;
-„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
деменция“ в с.Мамарчево с капацитет 15 потребителя, към, към
31.12.2019г – 13 потребителя.
-„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания“ в с.Мамарчево с капацитет 8 потребителя. От
01.08.2019 година социалната услуга е разкрита като държавна дейност.
- „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Болярово, с
капацитет 25 места;
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- Осигуряване на топъл обяд – От началото на месец май 2015 година до
30.04.2020 година, се осигурява обяд над 106 жители на община Болярово.
Храната се разнася по населените места и до домовете на хората.
- Социална услуга „Личен асистент” по Националната програма „
Асистенти на хора с увреждания” – 18 потребителя, за които се грижат 18
наети лица;
- Социална услуга „Личен асистент” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” – по проект „Независим живот“
Реализацията на този проект осигури работа на 45 безработни лица, ангажирани
като „Личен асистент”, преминали обучителен курс, които полагат грижи за 133
потребителя;
- Социална услуга „Личен асистент”, „Домашен помощник“,
„Социален асистент“ по ПМС на МС. Осигурена е работа на 49 безработни
лица, ангажирани като „Личен асистент”, преминали обучителен курс, които
полагат грижи за над 140 потребителя;
- Социална услуга „Домашен социален патронаж” - от 01.07.2012г.
стартира местна бюджетна дейност “Домашен социален патронаж”,
финансирана със собствени средства, с капацитет 180 потребители от гр.
Болярово и селата на територията на общината. Средният брой на
потребителите за 2020г. е 150 лица. Храната се разнася до населените места от
общината , в които има потребители и до домовете на нуждаещите се
ползватели на услугата;
Социална услуга „Личен асистент“ – Разкрита на основата на новия
Закон за личната помощ и Наредбата за включване в механизма „Лична
помощ“. Ползватели са лица с право на чужда помощ с определи 90 и над 90%
вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Ползватели са и деца с право на чужда помощ с 50 и над 50 % степен на
увреждане. Доставчик на услугата е общината. За периода 01.01.2020 г. до
31.12.2020г. от механизма са се възползвали 16 лица.
В края на годината се взе решение от общинския съвет за разкриване на
нова социална услуга, държавно делегирана дейност – „Асистентска подкрепа“.
Ще се ракрият 8 работни места – 1 за лице, което администрира дейността и 7 –
социални асистенти, които ше се грижат за 21 потребителя.
Клубове на пенсионера. От местните дейности са разкрити и
функционират клубове на пенсионера в девет населени места на общината
/Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево, Воден, Стефан Караджово, Попово,
Шарково, Горска поляна, Крайново./ В тях около 300 пенсионери и самотни
стари хора, които нямат сериозни здравословни проблеми прекарват голяма
част от свободното си време в срещи и занимания според интересите си,
поддържат лични и социални контакти;
Предвид пандемичната криза, породена от заболяването Ковид-19 беше
забранено настаняването на потребители в резидентните социални услуги, в
резултат на което капацитетът им остана незапълнен през цялата година.
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Еднократни помощи.
За 2020 година са подпомогнати 148 лица със сумата от 9423 лева.
Осигурени са средства за ученици от социално слаби семейства за закупуване
на дрехи, обувки, учебници и учебни помагала в размер на 3685 лв. в тв.ч. за
СУ“Д-р П. Берон“, гр.Болярово – 1715 лв., за ОУ “Стефан Караджа“, с.Стефан
Караджово – 1250 лв. и 720 лв. за ДГ“Здравец и филиали“.
Медицинското обслужване на децата и учениците в учебните заведения
се осъществява от един медицински специалист. Специалистът работи по
утвърден от кмета на общината график. Предвид необходимостта от контрол на
Към момента няма разкрит медицински кабинет в ОУ “Стефан Караджа“,
с.Стефан Караджово.
Извършват се профилактични дейности за предотвратяване или
ограничаване на рисковите фактори за децата и учениците. В детската градина
се осъществява филтър на децата, а в училище се следи за хигиената. В тази
връзка се промени графикът за работното време в детската градина от 7,30 часа
сутрин. провеждат се амбулаторни прегледи и се оказва медицинска помощ при
необходимост.
Работи се съвместно с БМЧК –Ямбол в различни програми за
профилактика, подготвя се отбор, който участва на национално състезание на
БЧК.
Организират се беседи по социално значими теми, наблюдава се
физическата дееспособност на учениците и др.
Предвид усложнената епидемична обстановка, породена от заболяването
Коронавирус-19 се извърши подготовка и контрол за спазване на разпоредените
противоепидемични мерки в учебните заведения.
Проведени са 960 амбулаторни и 390 профилактични прегледи.
На територията на община Болярово към общинската администрация има
назначен и работи здравен медиатор. Дейността му се състои в съдействие към
хората от малцинствените групи. През 2020г. е осъществено съдействие за
планови имунизации на 17 деца и за профилактични прегледи на 12 деца и 9
възрастни. Извършени са 280 консултации, попълнени са и е оказано
съдействие при попълване на над 30 броя документи, сред които за получаване
на помощи за отопление, раздадени са здравно-информационни материали,
възстановени са 14 бр. здравноосигурителни права и др.под.
Медицинското обслужване на населението се осъществява от 3
общопрактикуващи лекари, обслужващи 3400 пациенти и двама стоматолози.
И през 2020 година с решение на общинския съвет се осигуриха по 200
лв. на месец на общопрактикуващите лекари, по 8 м3 дърва и безвъзмездно са
предоставени помещения за медицински пунктове, осигурено е безплатно
жилище на единия от докторите.
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Физиотерапевтични грижи нуждаещите се ползват в ЦСРИ-гр.Болярово,
но предвид епидемичната обстановка от началото на месец март бяха
прекратени.
Лекарите по дентална медицина д-р Янка Николова и д-р Веселина
Стефаниева разполагат с 3 оборудвани кабинета, собственост на общината.
През 2019 година се закупи нов стол за извършване на стоматологично
лечение, което позволи в град Болярово да се запази възможността да се
лекуват пациенти с пломби тип амалгама.
Откритият в община Болярово ЦСНМП е със значителен принос за
доброто 24-часово обслужване на населението. Колективът се състои от 6 мед.
фелдшери и 6 мед. сестри под ръководството на мед. фелдшер Михова.
Лабораторното обслужване на болните се извършва от лаборатория
“РАМОС” – София – Ямбол., като лаборант има всеки четвъртък от седмицата.
Периодично общинската администрация съдейства за провеждане на
профилактични прегледи във връзка със социално-значими заболявания.
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
- БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ общо - 1549510 лв.
В т.ч.
- училища - 1031725 лв.
-ДГ - 385605 лв.
- Други дейности по образованието - 102380 лв.
- столове
- 29800 лв.

.

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
В община Болярово функционират:
- две училища- СУ “Д-р Петър Берон” в гр. Болярово и ОУ “Стефан
Караджа” в с. Стефан Караджово;
- три детски градини- в град Болярово, селата Ст. Караджово и Воден ,
където преобладаваща част от децата са от ромски произход
- В училищата се обучават 213 ученици през 2019/2020 учебна година
- в ДГ – 87 деца, от тях 74 деца се самоопределят като роми.
- Обучението се осъществява от 38 педагози
В СУ “Д-р Петър Берон” завършилите основно образование са 12 ученици,
а средно – 10 ученици, 116 се самоопределят като роми , а са отпаднали - 5 /от
които 3 по семейни причини и 2 са заминали в чужбина/.
В ОУ „Ст. Караджа” с. Стефан Караджово общия брой на завършилите
основно образование е 6 ученици. Самоопределящи се като роми – 60 ученици.
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- През периода са изразходени за текущи ремонти - СУ “Д-р Петър Берон”1380 лв. и ОУ „Ст. Караджа” - 36 лв.
- В училищата са извършени капиталови разходи – СУ “Д-р Петър Берон”0 лв. и ОУ „Ст. Караджа”- 2668 лв.
- За извозването на пътуващи ученици са изразходени - в СУ “Д-р Петър
Берон” гр. Болярово 34943лв. и в ОУ „Ст. Караджа” с. Стефан Караджово
20719 лв. и в ДГ – 0 лв.
- За транспорт на пътуващи учители – СУ “Д-р Петър Берон”- 5363 лв. и ОУ
„Ст. Караджа”- 4213 лв. , ДГ – 3909 лв.
- Изразходени са 8928 лв. за отопление на СУ “Д-р Петър Берон” и 3160 лв.
за ОУ „Ст. Караджа. По 100 куб. дърва за огрев безвъзмездно от Община
Болярово на ОУ „Ст. Караджа” и ДГ „Здравец“ и филиали.
-Осигурени средства за храна при СУ “Д-р Петър Берон” на стойност 7730
лв. и ОУ „Ст. Караджа” 6074 лв. плюс 5784 лв. от БЧК.
- За храна в детските градини общината е изразходила 15497 лв.
- С решение на ОбС Болярово през месец октомври 2020 г. е отпусната
финансова помощ за подпомагане на деца и ученици от социално-слаби
семейства. СУ “Д-р Петър Берон” гр. Болярово – 1715.00лв.
ОУ „Ст. Караджа” – 1250.00лв. и Детски градини - 720лв.
КУЛТУРА
Дейността в сферата на културата в общината се организира и провежда на
основание:
- Закон за закрила и развитие на културата
- Закон за паметниците на културата и музеите
- Закон за народните читалища
Община Болярово е кръстовище на древни цивилизации, което обуславя
богатството и спецификата на културно-историческото наследство на този
край. Жителите тук имат сериозни основания да се гордеят с богато и древно
минало. Многообразието на културно-исторически паметници са предпоставка
населението да съхрани традиционната си народна култура и трайни спомени за
героичното минало. Именно това е нравствената основа, върху която се гради
желанието да съхраним и умножим културното наследство, завещано от нашите
предци. В община Болярово функционират 6 читалища – гр.Болярово и селата
Мамарчево, Воден, Ст. Караджово, Попово и Голямо Крушево. - Финансовата
им обезпеченост за периода е 146 160.00лв.
Културният живот в общината се организира съгласно Календар за
културните дейности и календарни планове на читалищата.По особено
тържествен начин по традиция през годините се отбелязват:
- националният празник 3-ти март;
- общински преглед на художествената самодейност,
- международен ден на ромите - ромски празник,
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- общински коледен празник;
- среща с дейците на културата и образованието за 24 май,
- международния ден на възрастните хора и др.
Детският фолклорен събор “Върбова свирка свири” е най-значимото
културно събитие за общината.
И през тази година в община Болярово бе спазена традицията на
християнския празник Богоявление, известен в народния празничен календар
под наименованието Йордановден . Той е един от най-големите християнски
празници в началото на всяка година. След като отец Димитър отслужи в храма
„ Свети Димитър” град Болярово, празнична
Богоявленска света литургия, гражданството присъства на хвърлянето на
кръста в река Поповска. Червено вино и отбрани мезета съпътстваха празника.
Отец Димитър отслужи Велик Богоявленски водосвет и поздрави християните
с празника, поръсвайки ги с осветената вода.
Денят на родилната помощ (21 януари), фигуриращ в народния
празничен календар като Бабинден, е съхранил своите обичаи през вековете. И
тази година жените от боляровския пенсионерски клуб почетоха достойно
празника. Тържества се организираха и в селата Мамарчево, Воден, с. Горска
поляна, Попово и Голямо Крушево.
На 14 февруари чествахме Трифон Зарезан – денят на виното, лозарите,
кръчмарите и градинарите. Цар и царица бяха коронясани в Болярово, на
тържество със съдействието на НЧ „Възраждане-1912”. Наградени бяха и найдобрите вина на винопроизводители и връчени награди. Шумно с много
веселба, усмивки, празнично настроение и домашно вино празника бе
отбелязан и в селата Шарково, Стефан Караджово, Горска поляна, Голямо
Крушево и Дом за стари хора във Воден.
Не пропуснахме на 19 февруари да отбележим и 147 годишнината от
обесването на Васил Левски. Тематични кътове за Дякона бяха организирани в
библиотеките на Народните читалища, а в СУ „Доктор Петър Берон”
представиха презентация и рецитал посветен на делото на Апастола.
В навечерието на 3 март, националния празник на България, в НЧ
„Възраждане – 1912” със стихове, песни и танци тържествено бе отбелязана
паметната дата. С истински поклон пред паметта на героите отбелязаха и
учениците от ОУ ”Стефан Караджа” , село Стефан Караджово.
Много любители на художественото творчество представиха своя талант
на сцената на НЧ „Възраждане-1912” послучай Деня на художествената
самодейност.Детска градина „Здравец” град Болярово, женска и мъжка
певческа група при читалището, децата от ОУ ”Стефан Караджа” , село Стефан
Караджово, театралното ателие при СУ „Доктор Петър Берон”, представители
на НЧ „Никола Й. Вапцаров” село Попово, групата за автентичен фолклор към
НЧ „Възраждане-1912”, група „Звънче” към СУ „Доктор Петър Берон”, НЧ „А.
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Маймункова - 1894” село Воден, НЧ ”Стефан Караджа” , село Стефан
Караджово, НЧ „Просвета – 1927” село Г. Крушево, ДПЛУИ село Малко
Шарково, НЧ „Светлина – 1928” село Мамарчево и ДТС „ Боляровче”
И тази година Международният ден на жената – 8 март, бе посрещнат с
весели тържества в повечето населени места в общината. В град Болярово,
село Мамарчево, село Шарково, село Стефан Караджово и село Малко
Шарково жените също получиха цвете и поздрав от ръководството на
общината.
Безспорна е ролята на културата като фактор за подобряване
качеството на живота и за постигане на устойчиво развитие. Характерно за
културата в регионите на България е нейното многообразие, проявяващо се в
недвижимите и движимите културни ценности, в „нематериалното културно
наследство”. За съжаление
на 13 март Парламентът обяви извънредно
положение върху цялата територия на страната - от 13 март 2020 г. до 13
април 2020 г. поради
COVID-19. Народното събрание възложи на
Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на
извънредната ситуация във връзка с коронавируса. Извънредното положение бе
удължавано до май, а впоследствие премина в извънредна епидемична
обстановка, която продължава и към момента. Световната пандемия,
причиненена от бързото разпространение на коронавируса, удари всички сфери
на социалния и духовния живот на хората навсякъде по света. На извънредно
заседание съвместно с Националния оперативен щаб правителството реши да
отмени всички културни събития.
Община Болярово се съобрази с препоръките на здравните власти и отмени
всички мероприятия от общинския Културен календар. Не се проведоха такива
емблематични културни събития за нашата община, като Двадесет и третия
Национален детски фолклорен събор -“Върбова свирка свири”, международен
ден на ромите, Традиционни
Събори
и земляческа срещи и храмови
празници в редица селища на общината, 24 май – Ден на славянската писменост
и култура, Общобългарски събор “Белянката”, Съединението на България, Ден
на Независимостта на България, Димитровден – храмов и общоградски
празник на град Болярово, Общински преглед на коледарските групи. За
съжаление пропадна и още едно мероприятие от международен мащаб. По
проект финансиран с подкрепата на ЕС чрез Програмата „Европа на
гражданите”, нашата община през месец юни трябваше да бъде домакин на
представители от седем общини от ЕС.
Въпреки тези съществени трудности, ръководството на общината направи
всичко възможно да не замре напълно културния живот.
През лятната ваканция, месец август бяха организирани и осъществени
летни занимания „Здравей лято” за децата и учениците в община Болярово.
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НЧ “Възраждане - 1912” град . Болярово - футболни срещи за малки и
големи, доджбол, петанка, занимателни и образователни игри.
НЧ “А. Маймункова - 1894” с. Воден - спортни мероприятия, дискусии,
любими книги, конкурс за най-добра рисунка и туристически поход.
НЧ “Светлина - 1928” с. Мамарчево - конкурс за най-добра рисунка,
състезание по тенис на маса, спортни игри и четене на любими книги
НЧ “Просвета - 1927 “ с. Голямо Крушево - литературно четене, конкурс за
рисунка, забавни игри и четене на любими книги.
НЧ “ Стефан Караджа - 1904 г.“ с. Ст. Караджово - четене на любими
книги, конкурс за най-добра рисунка, занимателни игри и кулинарна
работилница.
НЧ “Н.Й.Вапцаров - 1930” с. Попово - спортен полуден, рисунка на асфалт
– конкурс, литературно четене и туристически излет.
В Международния ден на възрастните хора 1 октомври, отвориха врати
отново пенсионерските клубове на територията на община Болярово,
при
стриктно спазват противоепидемичните мерки - периодична дезинфекция на
помещенията, а посещаемоста в тях ще е до 50 % от капацитета им.
С песни, игри и закачки беше отбелязан Световният ден за чисти ръце - 15
октомври, в Детска градина “Здравец”. Инициативата за това беше на отдел
“Образование, социални дейности,култура, вероизповедание и младежки
дейности” в община Болярово, а материалите бяха осигурени от Национална
мрежа на здравните медиатори. В празника се включиха и от ямболското НЧ
“Умение-2003”.
Проучването на Малкото кале край село Воден продължава. Всяка
година находките надграждат историята. Дейностите по тази мисия са
започнали още
през 2008-ма година.
Десет бяха финалистите в националната кампания „Будител на годината
2020“, организирана от Българското национално радио. Сред тях са Иван
Александър И Стефания Георгиева за кампанията "Остави се да си воден".
Всички православни храмове са основно ремонтирани, като голяма част
от средствата са от дарения.
.
СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
По данни от преброяването през 2011 година , населението на възраст от
15 до 29 години е 558 души, а населението на общината е 4 160 души т.е 13 %
от общия брой на жителите на община Болярово са в интервала от 15 до 29
години.
Средната безработица за Болярово по данни на Бюрото по труда в
Община Болярово е 18.01 %. Безработните от 18 до 29 г. към 31.12.2020 г. в
общината са 29 /14 мъже и 15 жени/
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Голяма част от младежите, регистрирани в ДБТ са без или с ниско
образование, което е предпоставка за трудната им реализация на пазара на
труда.
Физическото възпитание, спортът и социалният туризъм са основа за
укрепване на здравето и физическата годност на нацията и се поощряват и
подпомагат от общините и държавата.
С цел правилното използване на съоръженията има назначен специалист
„Младежки дейности”. Ежегодно се извършва поддръжка на залата и
съоръженията.
Предвид наложените противоепидемични мерки голяма част от
традиционните спортни дейности в училищата и детските заведения не се
проведоха
Спортните обекти и съоръжения са важен фактор за ефективното
функциониране на системата за физическо възпитание и спорт. Това налага
постоянна модернизация на съществуващата спортна база и нейното
привеждане в съответствие с утвърдените международни стандарти и
изискванията на Европейския съюз. Една от основните форми за обвързване на
общината в развитието на спорта е осигуряване на средства за тяхната
експлоатация, ремонт, реконструкция и модернизация. За това общината
ежегодно планира средства от общинския бюджет за възстановяване и
експлоатация на спортните обекти общинска собственост.
С цел правилното използване на съоръженията има назначен специалист
„Младежки дейности”. Ежегодно се извършва
поддръжка на залата и
съоръженията.
На територията на община Болярово към настоящия момент има
регистриран Футболен клуб ”Ботев” Болярово, който провежда активна
спортно-състезателна дейност.
Общината разполага с два футболни стадиона - в град Болярово
напълно нов, финансиран със средства по програма за трансгранично
сътрудничество (ИПП) България – Турция, който предоставя възможности за
организиране на състезания и стадион”Граничар” в село Мамарчево, който бе
възобновен и се използва активно за организирани футболни турнири и
свободен спорт. Поддържа се стадион и в с. Голямо Крушево , който през
лятото се ползва от гостуващи деца.
Два физкултурни салона в училищата в град Болярово и с. Стефан
Караджово дават възможност за практикуване на футбол, баскетбол, волейбол;
налице е физкултурен салон и в ДГ „Здравец” - гр. Болярово.
Открити спортни площадки в училищата за провеждане на редовни
учебни занятия и свободни спортни занимания.
община Болярово е свободен за желаещите да спортуват.
Инвестират се средства и в създаване и подържане на зоните за отдих. в
местността „Белянката“ край село Иглика и в местността „Крастав кладенец“
край село Стефан Караджово . Извършва се постоянна подръжка на хижата
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край село Стефан Караджово. Създаде се и с активното участие на кметския
наместник се поддържа туристическия център в село Воден.
С Решение № 41 от 22.05.2009г. на Ямболския окръжен съд е регистриран
„Волейболен клуб Болярово”.
С Решение №17/06.03.2009г. на Ямболски окръжен съд е регистриран
„Обединен спортен клуб Болярово”.
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
През 2020 г. основната дейност на МКБППМН при община Болярово
беше социално – превантивната. Реализирани са много мероприятия. На 14
февруари се проведе урок на тена „Игра без агресия“ с учениците от 1 до 4
класТрадиционно през февруари се провежда „Денят на розовата фланелка“,
посветен на превенцията на тормоза в училището. По повод на 26 октомври,
Коледа и други празници се организират конкурси сред децата и учениците на
общината. Отбелязва се и денят на толерантността. Акцентира се върху
превенцията на употребата на цигари, наркотични вещества, трафика на хора,
киберсигурност и др. Набляга се и върху темите, свързани с безопасен
интернет.
Бяха организирани предимно онлайн кампании във връзка със засиления
контрол над децата от страна на родителите, особено през ваканциите,
превенция от пожари.
По вереме на лятната ваканция МКБППМН организира провеждането на
футболни срещи и състезания по доджбол и петанк.
Във връзка с празника на Болярово-26 октомври бяха организирани
състезания по доджбол, блитбол, стрийтбол, бягане-спринт и щафета, както и
игри и здравно-равлекателен фитнес с балони за децата от ДГ „Здравец“.
Провеждат се анкети по теми като тормоз, толерантност сред учениците,
конкурси за изработване на картички с тематични послания и др.
Местната комисия оказва пълно съдействие на органите на
образованието за обхващане на подлежащите на задължително образование
деца и за тяхното не отпадане от училище като участва в ''Механизъм за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст‘‘. В него участват обществени възпитатели и членове от
комисията за противообществените прояви на територията на общината .
Целта на механизма е ,да се подобри междуинституционалното взаимодействие
и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни, за да
се постигне по-пълен обхват и задържане в системата на образованието на
децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Успешната съвместна работа с институциите ,оказа положителен ефект ,като
голяма част от децата на община Болярово , които са отпаднали , незаписани
или не посещават училище ,бяха върнати обратно в образователната система.
Обходите в цялата община за прибирането обратно в училище на учениците
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беше съпровождано и с насърчаване на родителите да наложат сериозно
отношение към децата си ,за тяхната образованост. При подаден сигнал до
МКБППМН, нейните членове провеждат срещи-разговори и корекционно –
възпитателна работа с тях, установяват се причините и в голяма част от
случаите, децата се връщат в училището. За 2020г. екипа по механизма е
обходил 9 малолетни и непълнолетни учащи, допуснали повече от 5
неизвинени отсъствия от училище.Проведени са консултации, както с децата,
така и с техните родители за по –сериозно отношение към училищния процес и
засиления родителски контрол.
За 2020 година възпитателен надзор и превантивни дейности извършваха
4 обществени възпитатели, назначени с Решение от Протокол № 1/14.01.2020
г.,т.4 от Дневния ред и със Заповед № РД-5-31/28.01.2020 г.,от кмета на
община Болярово, в състав:
1.Милена Манолова
2.Мария Маринова за периода 01.01.2020 – 31.07.2020 г.
3.Димитър Дичев
4.Любослав Ценов
които работеха общо 9 малолетни и 2 непълнолетни на територията на община
Болярово.
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени
прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се
осъществява, чрез възпитателни дела. МКБППМН -Община Болярово,
продължи да работи усилено в усъвършенстването на координацията между
институциите и по-задълбочената съвместна работа с работещите в системата
на образованието ,по проблемите на малолетни и непълнолетни.
Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел – да не се допуска
конфликт между закона и детето, да се ограничат до минимум факторите, които
водят до извършване на асоциални прояви. Координиране на всички социално –
педагогически фактори на територията на Общината в борбата срещу
насилието, престъпността, защита правата на децата, утвърждаване на
дейности, алтернативни на асоциалното и девиантно поведение, превенция на
наркомания, тютюнопушене и алкохол. Засилена подкрепа в борбата за
противообществени прояви имаше и от представителя на Дирекция социално
подпомагане, служителите на Участък Полиция-Болярово ,директорите на
училищата от с.Стефан Караджово и гр.Болярово, класни ръководители и
учители и педагогически съветници и обществени възпитатели .Съвместната
взаимопомощ ,оказа голям положителен ефект за разрешаването на проблеми и
казуси ,за предотвратяване на бъдещи прояви от подрастващите. През
изминалата 2020г. има регистрирани 3 възпитателни дела. Деянията за тях са
свързани с:
- кражба на бали от частен имот;
- хулиганска проява – 2 бр.
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Общо регистрираните деца са 6, от които 4 малолетни и 2 непълнолетни
момчета.
Комисията е участвала активно
заедно Училищните комисии за
противообществени прояви ,като за периода 2020 г.в СУ,,Д-р Петър Берон‘‘гр.Болярово и ОУ,,Стефан Караджа-с.Ст.Караджово е работено с общо 50
малолетни и 31 непълнолетни ученици, които често са проявявали поведение на
неприемливи действия, лоша дисциплина, агресия, нарушаване на училищния
правилник и бягства от училище.
През периода на 2020 г. МКБППМН е вземала участия в родителски
срещи и работа с родители за консултиране и подпомагане на деца им
свързвани с проблемите в училище и предпазване от противообществени
прояви, както и извършването на индивидуални срещи и консултации с
родителите.
С Инспектор Детска педагогическа периодично се провеждат разговори
по проблемни ученици и работа с тях ,както и своевременно се уведомява за
извършени деяния на територията на общината.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Административните услуги в община Болярово се заявяват в Центъра за
административно за обслужване на граждани.
Внедрени са нови програмни продукти и техника, осигурен е достъп до
интернет в по-големите населени места, което води до подобряване на
административното обслужване в областта на местните данъци и такси и до подобра комуникация.
В населените места на общината, в които има осигурен достъп до
интернет, се извършват услуги по Закона за местните данъци и такси.
Приети са и се спазват задължителните стандарти за административно
обслужване, Харта на клиента, Правила за работа по Закона за достъп до
обществена информация., като периодично се актуализират. За 2020 г. по
Закона за достъп до обществена информация са постъпили и са обработени 32
бр. заявления. Жалбите, които са подадени и на които е отговорено в срок са 40
бр.
През 2020 г. е закупена антивирусна програма за защита на 50 работни
станции в общинска администрация.
Осъществявава се електронен обмен с други администрации и граждани,
чрез Системата за сигурно електронно връчване и Програмен продукт «Акстър
комуникатор».
През отчетния период се подмени един от сървърите, а също така се
инсталира и ПОС терминал в касата на общинска администрация. С това се
подобри касовото обслужване.
Периодично се подменя остарялата компютърна техника.
В Държавна агенция «Архиви» гр. Ямбол, се предадоха документи за
периода до 2000 година.
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Извършени са административни услуги, в тв.ч по гражданско състояние –
1451 бр., от «МДТ» - 2818 бр., услуги от стопанска дейност и общинска
собственост – 170 бр. и други.
Предлагат се и 10 бр. електронни услуги -2 бр. по гражданско състояние,3
бр. по ЗМДТ, 2 бр. в областта на общинска собственост и 3 бр. технически
услуги.
Системно се поддържа и актуализира сайта на общината, който през 2020
г., съгласно изискванията на Държавна агенция „Електронно управление“
премина от HTTP към HTTPS протокол, с което се постигна по-голяма
сигурност и защита от хакерски атаки и злоупотреби и който е с адрес
www.bolyarovo.bg. Публикуват се документи към обявените обществени
поръчки в секцията Профил на купувача /обявени преди промяната за
публикация в ЦАИС/, новини, обявления, решения на Общинския съвет и т.н.
Обособен е и телефон за безплатно обаждане на граждани от страната и
чужбина.
От 2015 година е въведено комплексното административно обслужване,
при което услугите се предоставят без да е необходимо, заявителят да
представя доказателствени средства, които са налични в общинска
администрация или достъпът до които е осигурен.
От края на месец септември 2017 г. на общината беше предоставен
достъп до информационната система на Националната камара за нотариални
удостоверявания на пълномощни.
В срок се подготвя и публикува в Интегрираната информационна система
на държавната администрация доклада за състоянието на общинската
администрация за предходната година.
През второто шестмесечие започна подготовката за предстоящото
преброяване през 2021 г. на населението и жилищния фонд, като бяха
регистрирани всички сгради на територията на общината в периода от месец
юни до месец септември 2020 г. от регистратори. Подадени са необходимите
заявления за преброители и контрольори, които ще участват в преброителния
процес.
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Дейността по Гражданска защита се извършва в съответствие с
изискванията на Закона за защита при бедствия, Правилник за дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, частично
Закона за водите, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредбата № Із1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на
доброволните формирования. През изминалата 2020 година във връзка със
световната пандемия от заболяването COVID-19 и Закона за здравето.
От създаденото през 2009 година и допълнено в изпълнение на
разпоредбите през 2014 и 2017 година Доброволно формирование Болярово,
състоящо се от 13 човека, в момента са останали по различни причини 9 човека.
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Обучени са и са положили изпит за преминатото обучение. Доброволците имат
облекло и лични предпазни средства, които община Болярово поръча за
изработване в края на 2019 г. и получи през 2020 година. Доброволното
формирование бе застраховано за 2020 година с по 180 лв. на доброволец
според разчетите на Наредбата.
През изминала година извършени в две проверки на дерета в населените
места на общината.
На 11.06. 2020 г. се проведе заседание на Щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в Областна администрация. Там
представихме Доклад за готовността на община Болярово за предотвратяване
на пожари и обезопасяване на водните площи през летния период на 2020 г.,
предоставихме на областния управител копие от Заповед № РД-5-270/27.05.
2020 г.относно организацията по обезопасяване на водните площи, Заповед №
РД- 5-242/14.05. 2020 г.- относно осигуряване на пожарната безопасност,
предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии и Заповед № РД5- 241/14.05. 2020 г. относно осигуряване на пожарната безопасност на
обектите, населените места и посевите на община Болярово. Същите бяха
изпратени на кметовете, кметските наместници и членовете на общинския щаб.
Заседанието на общинския щаб се проведе на 25.06. 2020 г.
Определеното да се проведе редовно заседание на Областния щаб,
относно готовността за действие при усложнена зимна обстановка за сезон
есен/зима 2020/2021 г. бе отложено, поради сложната противоепидемична
обстановка в областта. Предоставихме на областния управител заповед №РД-5516/20.10.2020 г. относно подготовката на община Болярово за работа и живот
при усложнени зимни условия . и заповед № РД-5- 519/20.10.2020 г. за
създаване на организация за осигуряване на пожарната безопасност през
есенно- зимния сезон на 2020/2021 г. Бе отменено и насроченото за 29.10. 2020
г. заседание на Общинския щаб за координация на неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствия и аварии на територията на община
Болярово.
До 27.03. 2020 г. подготвихме и изпратихме „Отчет Сендай 2019 г. по
електронната поща. До 30.01. 2020 г. изпратихме в Главна Дирекция Пожарна
безопасност и защита на населението доклад за извършените от доброволците
дейности по чл.1, ал.2 и проведените обучения за изминалата 2019 година:
таблица №1, таблица №2 и таблица №3.
При промяна на ръководителите от органите на МВР или общински
служители се променят заповедите за Общински щаб, Общински съвет по
сигурност, епизоотична комисия и други.
През 2020 година епизоотичната комисия към община Болярово с
председател заместник кмета г-жа Терзиева е провела заседания на 23.01. 2020
г. относно готовността за използване на терени за обезвреждане и загробване на
трупове на животни умрели или евтаназирани вследствие заразни заболявания,
мерки за предотвратяване на заболяването африканска чума по свинете. На
31 от 35

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА МАНДАТ
2020-2023 ГОДИНА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

заседанието присъстват и кметовете и кметските наместници на населените
места. Също с участието на кметовете и кметските наместници се проведе и
следващото заседание на епизоотичната комисия на 12.02. 2020 г. запознаване с
актуалната информация относно заболяване инфлуенца по птиците. Заповедите
на кмета на общината относно тези заболявания и мерките за предпазване са
изпратени на кметовете и км. наместници срещу подпис. На 06.03.2020 г. се
проведе заседание на част от членовете на епизоотичната комисия по покана на
кмета на община Болярово във връзка с жалба срещу дейността на Стоян
Димитров Стоянов в село Странджа, община Болярово,
където има
регистрирани два животновъдни обекта, животните от които са свободно
пуснати. Съставения от заседанието протокол, писмата за предприетите мерки
от: РУ Елхово към ОД на МВР Ямбол, Гранично Полицейско УправлениеБолярово, кметски наместник на село Странджа, ОДБХ- Ямбол, Специалиста
по Гр.З. и ОМП бяха изпратени с придружително писмо до г-жа Мина
Грънчарова Районен прокурор на Ямбол за информация и съдействие. На
11.12.2020 г. бе проведено дистанционно заседание на епизоотичната комисия
от нейния председател госпожа Терзиева, относно решенията, които трябва да
се вземат във връзка със заболяването инфлуенца по птиците. Решенията,
изпратени на кметовете и кметските наместници срещу подпис, да бъдат
поставени на видно място и да информират населението.
Снегопочистване- точна и навременна информация до фирмата за
състоянието на пътищата на общината, нуждата от почистване и опесъчяване,
постоянна връзка с кметовете и кметските наместници за състоянието на улици
и пътища и предприемане на необходимите мерки с фирмата изпълнител на
поръчката за почистване на пътищата и част от улиците. Цялата информация се
събира и докладва от дежурните по Общински съвет по сигурност към община
Болярово. Зимата на 2019/2020 година беше мека, сняг заваля в началото на
месец февруари 2020 г. 06.02. 2020 г. поваля няколко дни не образува дебела
снежна покривка.
За ОМП - Отбранително мобилизационна подготовка. Държавата отпуска
средства за дейност Отбрана и сигурност на общината, за доброволното
формирование, за неотложни разходи при стихийни бедствия и аварии.
Средствата за 2020 г. за организиране на денонощното дежурство и др.
дейности по отбраната са 84773 лева. За ОМП се изготвя план за дейността за
всяка година и отчет за изпълнение на дейността за предходната година,
екземпляри от които се изпращат на Областен управител- Ямбол. С
Постановление № 258 от 02.12. 2005 г. се определят дейностите и задачите по
ОМП на органите на изпълнителната власт и юридическите лица с военновременни задачи.
Към ОМП са дежурните по Общински съвет за сигурност. Специалиста
по „Гр.З.” и ОМП отговаря функционално за дежурните по ОбСС. Дежурните
по ОбСС работят ежедневно с класифицирана информация. Организирането на
денонощното дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно
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положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии е
определено с ПМС 212/10.11. 1993 г.
Задачите им са определени от план и инструкция. Ежедневно, 24 часа
изпълняват задълженията си. Дейността им е разнородна. През зимния сезон
събират информация за състоянието на пътищата и населените места от
местните кметове и кметски наместници, уведомяват ръководството на
общината и действат съобразно инструкциите, които им дават ръководителитеустни и писмени. Съобщават за състоянието на пътищата и на фирмата,
почистваща пътищата в общината. През лятото получават информация за
възникнали пожари и действат според нарежданията и ситуацията.
През изминалата година се проведоха 2 тренировки КИС посредством
интернет с участието на специалиста по ОМП Лиляна Атанасчева.
Дейностите по отсрочване на запасни и техника запас от повикване във
въоръжените сили при мобилизация и осигуряване на трудови ресурси за
военновременна дейност се извършва в съответствие с Наредбата за отсрочване
на запасни и техника- запас от повикване във въоръжените сили при
мобилизация. Отсрочването се извършва веднъж на две години и през 2020 г.
извършихме отсрочване, което беше прието на 100% от Военно окръжие
Ямбол.
Водене на Регистратура за класифицирана информация.
В изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация обн.
ДВ. 45 от 30.04. 2002 г., Правилника за приложение на ЗЗКИ и последващите ги
наредби община Болярово, като Организационна единица , в съответствие с
издадената Методика, изгради Регистратура за класифицирана информация в
която се получава, създава, регистрира, обработва, съхранява, разпределя,
предоставя и размножава класифицирана информация.
Извършва се първоначално обучение и текущо обучение на служителите,
които имат разрешение за КИ и на включените в списъка по чл. 23 от ППЗЗКИ
от служителя по сигурността на информацията.
Всички дейности по Отбранително мобилизационна подготовка и
Регистратурата за КИ са съобразени със Закона за защита на класифицираната
информация, ППЗЗКИ и последващите Наредби.
Изминалата 2020 година беше белязана от пандемия на заболяването
COVID-19 от месец март 2020 година, която продължава и сега през 2021
година. След първоначалната сила на заболяването през лятото нямаше
толкова много болни, заболяването тръгна с нова сила през месец септемвриоктомври на 2020 година. Община Болярово предприе всички необходими
мерки, изискващи се в заповедите на здравния министър за запазване здравето
на населението. За извършените дейности общината докладва на Районна
прокуратура Ямбол, териториално отделение Елхово, в отговор на писмо с изх.
№ П-82/19.03. 2020 г. за опазване на законността и защита на обществените
интереси и изпълнение на заповедите за въведените противоепидемични мерки.
Незабавно се актуализират получените заповеди, публикуват се на сайта на
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общината, заповед № 124/13.03. 2020 г. на министъра на здравеопазването бе
връчена с протоколи, срещу подпис на 13.03. 2020 г. и на 14.03. 2020 г. на
обектите, които преустановяват дейността си. Заповедите се публикуват и на
фейсбук- страницата на общинския вестник „Крайгранична искра”,
своевременно се раздават на кметовете и кметските наместници и се изпращат
на Районна прокуратура – Ямбол по електронната поща. Здравния медиатор
информира ромските общности, получаваме информация от директорите на
училищата за хода на провежданото дистанционно обучение на учениците им,
уведомени бяха председателите на управителните съвети / домоуправителите/
на етажната собственост с писмо № 94-00-318/20.03. 2020 г. за засилване на
дезинфекцията в общите части на сградите, уведомлението бе срещу подпис,
със Заповед № 179/06.04. 2020 г . се активира Доброволно формирование
Болярово, което участва в наблюдение и оказване на помощ за спазване на
мерките на извънредното положение на територията на община Болярово,
общината публикува телефон, на който възрастните хора могат да търсят
помощ и съдействие при пазаруване, от обществената трапезария храната се
разнася до домовете в гр. Болярово, за да се избегне струпването на хора на
едно място, в населените места организацията е създадена със съдействието на
кметовете и кметските наместници, със заповед се преустанови ползването на
автогарата в Болярово, автомобилите на всички социални заведения се
дезинфекцират, след отпадане на забраната за посещение на зелените
пространства доброволците следяха спазване на дистанция, носене на
предпазна маска, употреба на алкохол, служители на община Болярово
извършват дезинфекция на сградите на общината, отделно пред обществени и
административни сгради, магазини за хранителни стоки, аптека, пясъчник за
деца на пл. „ Девети септември”.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
Като ефективна форма се наложиха ежемесечно се наложиха ежемесечно
провежданите оперативки на кмета на общината с кметовете и кметските
наместници. Предвид усложнената епидемична обстановка временно се наложи
отлагането на оперативките и дистанционната форма на работа и вземане на
решения.
Постигнато е добро взаимодействие със структурите на:
- ПУ-Болярово, в резултат на което, на територията на общината няма
фрапиращи нарушения на обществения ред и сигурност;
- ГПУ –Болярово, с които взаимно се подпомагаме по спазването на
паспортно-граничния режим;
- звената на В и К и EVN , които имат добре изградени бази и структури,
оборудвани са с необходимата техника и специалисти, бързо и
своевременно отстраняват възникналите аварии;
Поддържат се добри партньорски взаимоотношения с общините от област
Ямбол.
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Община Болярово членува в РАО”Тракия”, НСОРБ, Асоциацията на
общинските гори, Европейската асоциация за местна демокрация /ALDA/.
Непрекъснато се развиват създадените добри взаимоотношения със
съседните ни общини от Република Турция.
Считаме, че е на добро ниво координацията с Областния управител,
областната служба «Земеделие» и Дирекция «Социално подпомагане» - Елхово,
Дирекция «Бюро по труда» - град Елхово, структурите на МВР, звената на ВиК
и ЕВН.
Системни и ефективни са връзките с централните ведомства, вследствие
на което се осигуряват допълнителни средства от републиканския бюджет за
по-успешно реализиране на проекти и програми.
Взаимодействие между общински съвет и общинска администрация
В
заимодействието между ОбС и общинска администрация изцяло е
подчинено на изискванията на ЗМСМА и приетия Правилник за организацията
и дейността на ОбС. Успешно се извеждат и решават след обсъждане в ОбС
приоритетните проблеми на общината. Постигната е добра координация и
единодействие. Коректно се разискват проблемите и се търсят целесъобразните
и законови решения и в заседанията на постоянните комисии на ОбС.
Организацията на дейностите по изпълнение на решенията започва веднага
след получаване на преписите от решенията, след всяко проведено заседание.
Община Болярово разполага с необходимия административен капацитет
за успешното утвърждаване на местното самоуправление и реализиране на
общинската политика.
До края на мандата ще продължим да работим в следните направления:
- търсене на възможности за намаляване на безработицата;
- активно използване на ресурсите на фондовете на Европейския съюз и
средствата от Националния бюджет;
- подобряване на благоустрояването, хигиенизирането и комуналнобитовото обслужване на населението;
- гарантиране на реда и сигурността на хората;
- съхраняване на куртурните традиции и обичаи в общината;
- разширяване на междуобщинското сътрудничество.
Община Болярово разполага с необходимия административен капацитет
за успешното утвърждаване на местното самоуправление и реализиране на
общинската политика.

ХРИСТО ХРИСТОВ
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