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О Т Ч Е Т 
 

от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

 

 

 

ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на 

Общински съвет-Елхово за периода  юли 2020 г. - декември  2020 г. 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

  

За  периода юли 2020 г. - декември  2020 г. Общински съвет – Елхово е 

провел пет заседания.  

От кмета  на общината са внесени 31 докладни записки. На 2 докладни 

вносител е г-н Николай Тончев - председател на ОбС, на 1 докладна г-жа Пепа 

Кючукова – зам.кмет на общината, на 4 докладни д-р Блага Георгиева - 

председател на ПК по СПОД, на 1 докладна г-н Стоян Овчаров – общински 

съветник. Броят на приетите решения е 35. Изпълнението на 31 от тях изисква 

конкретни действия от страна на общинска администрация. 
 

 

  

По  ПРОТОКОЛ № 9 от заседание проведено на 23.07.2020 г.  са внесени 

13 докладни, приети са 11 решения, като 10 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  
,т.2 и 3 отчети                   

 

Т.1 

Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото 

шестмесечие на 2020 г. е представена в срок в Министерство на финансите чрез 

информационна система ИСО и в Сметна палата, сектор Ямбол. 

Т.5 

Съобразно взетото решение и Закона за водите се изготвиха приемо-

предавателни протоколи между община Елхово и  „Водоснабдяване и канализация“ 

– ЕООД гр.Ямбол за активите, съгласно списък на обектите изпълнени през 

2019год.  

Т.6 

Кметът на община Елхово взе участие в ОСА на Комплекс „Колхида” АД 
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гласува по точките от дневния ред съгласно мандата даден му от Общински 

съвет.  

Т.7 

Сключени са 5бр. договори за наем. 

Т.8 

Издадена е заповед № РД-505/11.08.2020 г. за предоставяне безвъзмездно за 

управление и е сключен договор от 01.09.2020 г. надлежно вписан в Служба по 

вписванията – Елхово. 

Т.9 

С договор от 31.08.2020 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„МС2“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.10 

С договор от 31.08.2020 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„МС2“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.11 

За имота по т. 1.1.1 е издадена заповед № РД-528/25.08.2020 г. за 

прекратяване на съсобственост. Дължимите по заповедта суми не са внесени и не е 

сключване на договор. 

За имота по т. 1.1.2 е издадена заповед № РД-530/25.08.2020 г. за 

прекратяване на съсобственост. Дължимите по заповедта суми са внесени на 

11.09.2020 г. и е сключен договор от 16.09.2020 г. надлежно вписан в Служба по 

вписванията – Елхово. 

За имота по т. 1.1.3 е издадена заповед № РД-529/25.08.2020 г. за 

прекратяване на съсобственост. Дължимите по заповедта суми са внесени на 

11.09.2020 г. и е сключен договор от 16.09.2020 г. надлежно вписан в Служба по 

вписванията – Елхово. 

За имота по т. 1.1.4 е издадена заповед № РД-553/02.09.2020 г. за провеждане 

на публичен търг. На проведения на 28.09.2020 г. търг не се явиха кандидати. На 

проведения на 05.10.2020 г. втори търг не се явиха кандидати. 

За имота по т. 1.1.5 е издадена заповед № РД-531/25.08.2020 г. за 

прекратяване на съсобственост. Дължимите по заповедта суми са внесени на 

15.09.2020 г. и е сключен договор от 23.09.2020 г. надлежно вписан в Служба по 

вписванията – Елхово. 

За имотите от т. 1.2.1 до т. 1.2.18 е издадена заповед № РД-554/02.09.2020 г. 

за провеждане на публичен търг. На проведения на 28.09.2020 г. търг не се явиха 

кандидати. На проведения на 05.10.2020 г. втори търг не се явиха кандидати. 

Т.12 

  Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

Т.13 

Изпълнено 

 

По  ПРОТОКОЛ №  10 от заседание проведено на 24.09.2020 г.  са 

внесени 10 докладни, приети са 9 решения, като 8 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  
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Т.1 

  Приетият отчет за изпълнение сборния бюджет  на  община Елхово за 2019 г. 

е представен в срок в Министерство на финансите чрез информационна система 

ИСО и в Сметна палата, сектор Ямбол. 

Т.2 

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2020 

година съгласно заповед № РД- 615/30.09.2020 г. 

Т.3 

Поет е краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния 

бюджет на Република България за извършване на окончателно плащане по договор 

№ BG06RDNP001-7.001-0012-C01/ 10.05.2019 г. за реализацията на проект 

„Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово” по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подадена е искане за 

окончателно плащане на 21.12.2020 г. в размер на 465 794,11 лв. чрез ИСУН. 

Т.4 

С договор от 09.11.2020 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД - Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.5 

С договор от 09.11.2020 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД - Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.6 

За имота по т. 1.1 е издадена заповед № РД-630/07.10.2020 г. за определяне на 

купувач. Дължимите по заповедта суми са внесени на 26.10.2020 г. и е сключен 

договор надлежно вписан в Служба по вписванията – Елхово. 

По т. 1.2 предстои провеждане на търг. 

Т.8  

След одобряване на ОУП е одобрена промяната и на ПУП , кв.10 по плана на 

гр.Елхово 

Т.9 

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

 

  

По  ПРОТОКОЛ № 11 от заседание проведено на 26.11.2020 г.  са внесени 

8 докладни, приети са 8 решения, като 7 от тях изискват действия от страна на 

общинска администрация.  

 

Т.1 

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2020 година 

съгласно заповед № РД- 764/30.11.2020 г. 

Т.2 

Подписан е Анекс между община Елхово и Фонд „ФЛАГ“ЕАД на 21.12.2020 г. за 

удължаване срока на усвояване на дългосрочен кредит до 31.03.2021 г. за 

обезпечаване изпълнението на проект „Проектиране и строителство на 
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Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична 

рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ 

Т.3 

С договор от 05.01.2021 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД - Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.4 

С договор от 05.01.2021 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД - Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.5 

За имота по т. 1.1 предстои провеждане на търг. 

За имота по т. 1.2 е издадена заповед № РД-810/14.12.2020 г. за прекратяване 

на съсобственост. Предстои внасяне на дължимите по заповедта суми и сключване 

на договор. 

Т.6 

Мерки за защита са приложени съгласно решението на Общински съвет – 

Елхово. 

Т.8 

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

 

 

По  ПРОТОКОЛ № 12 от заседание проведено на 11.12.2020 г.  не са 

приети решения. 

   

 
 

По  ПРОТОКОЛ № 13 от заседание проведено на 21.12.2020 г.  са внесени 

8 докладни, приети са 7 решения, като 6 от тях изискват действия от страна на 

общинска администрация.  

 

Т.1 

Извършена е окончателна актуализация на сборния бюджет на община 

Елхово за 2020 година съгласно заповед № РД- 859/31.12.2020 г. 

Т.2  Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е 

публикуван на официалния сайт на Община Елхово. 

Т.4 

На 22.12.2020 г. Община Елхово кандидатства с проект „Топъл обяд в 

условия на пандемията от COVID-19 в Община Елхово“ 

Съгласно изискванията за кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001 – „ 3.1 - 

Топъл обяд в условия на пандемията  от COVID-19, общините кандидати следва да 

представят решение на общинския съвет за определянето на дейността по 
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предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за 

публичните финанси. 

Т.5 

Съобразно взетото решение  и Закона за водите, следва да се изготви приемо-

предавателен протокол между община Елхово и  „Водоснабдяване и канализация“ 

– ЕООД гр.Ямбол за актива.  

 Община Елхово следва да приеме и заведе  в баланса си ДМА  като се 

задължава да го ползва  с грижата на добър стопанин и по предназначението му. 

Във връзка с това оператора „В и К“ – ЕООД гр.Ямбол поема ангажимента, че 

същият ще бъде приет  за стопанисване, поддържане и експлоатация. 

Т.7 

В процедура. 

Т.8 

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪР  КИРОВ 
Кмет на община Елхово 


