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О Т Ч Е Т 
 

 

 

от Николай Тончев Колев – председател на Общински съвет - Елхово 

 

 

 

ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите 

комисии за периода юли 2020 г. - декември  2020 г.  

  
 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация днес отчитаме периода от юли 2020 г. - декември  

2020 г.., по време на който сме провели пет заседания. Разгледани са общо 

39 докладни и са приети 36 решения. Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 

и ал.2 от ЗМСМА, всички решения на ОбС са изпратени в 7 дневен срок от 

приемането им на областния управител, кмета на общината и на Районна 

прокуратура. 

Присъствието на общинските съветници на зеседанията е редовно. 

Всички те са подали изискуемите от закона декларации за конфликт на 

интереси. 

Заседания на Общински съвет се предават пряко по електронните 

медии, което позволява на гражданите да се информират за работата на 

представителите си в органа на местно самоуправление в общината. 

Докладните записки, както и приетите решения се разгласяват на 

населението на община Елхово, като се публикуват на официалната 

страница на общината http://www.elhovobg.org/ в 7-дневен срок от 

приемането им и всеки, който ползва интернет и има желание, може да се 

запознае с тях. 
 

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО 

 

 

Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват 

представители на общинска администрация от съответния ресор, поканени 

са и представители на медиите.  

http://www.elhovobg.org/


 2 

Разглеждането на проектите за решения в постоянните комисии 

подпомага впоследствие общинските съветници при гласуването им на 

заседание на Общински съвет. Посещенията на комисиите в процентно 

изражение изглежда по следния начин: 

 

№ Постоянна комисия Проведени 

заседания 

Обсъдени 

предложения 
присъствие 

1 ОБИП(Общински бюджет и 

икономическа политика) 

4 11 85 % 

2 ОСТСУЕ(Общинскасобственост, 

терипориално и селищно устройство и 

евроинтеграция) 

4 22 85 % 

3 СПОД(Социална политика и 

обществени дейности) 
4 8 95 % 

4 ЗОРПК(Законност, обществен ред 

и противодействие на корупцията) 
4 11 100 % 

 
 

 

В изпълнение на правомощията си, съгласно чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА Общински съвет е приел следните правилници, наредби, 

отчети и програми:   

 

- решение № 118/13/2/ Приемане на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

 
 

ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

- решение № 88/9/1/ Информация за изпълнение сборния бюджет на 

община Елхово за първото шестмесечие на 2020 г.  

-  решение № 99/10/1/ Отчет за изпълнение сборния бюджет на община 

Елхово за 2019 г.  

- решение № 100/10/2/, 109/11/1/  Актуализация на сборния бюджет на 

община Елхово за 2020 година 

- решение № 101/10/3/ Поемане на краткосрочен общински дълг чрез 

безлихвен заем от Централния бюджет на Република България за 

извършване на окончателно плащане  по договор № BG06RDNP001-7.001-
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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., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони”, подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

- решение № 110/11/2/ Изменение на решение № 427/38/2 по Протокол 

№38/31.01.2019 г. на Общински съвет-Елхово относно Поемане на 

дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно 

самоуправление в България – ФЛАГ“ЕАД  

- решение № 119/13/3/ Приемане на План-сметките за разходите за 2021 

година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и 

населените места на община Елхово за 2021 година 

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА – ЕЛХОВО 

 

В преобладаващите случаи чрез различни способи на разпореждане: 

доброволна дебла на съсобствени имоти, изкупуване на идеална част от 

съсобствен между Общината и физически или юридически лица недвижим 

имот се разрешават проблемите на граждани, които притежават 

преобладаваща част от отделни имоти или са станали съсобственици с 

Общината при изменения в регулацията на поземлените имоти, делба. 

 

-решение № 95/9/10/  продажба на вещи частна общинска собственост – 

строителни материали паваж втора употреба. 

- решение № 94/9/9/, 102/10/4/, 111/11/3/, 112/11/4/    продажба  на имоти – 

частна общинска собственост 

- решение № 103/10/5/ продажба  на имоти – частна общинска собственост 

чрез прекратяване на съсобственост 

- решение 123/13/7/ Даване на принципно съгласие за предоставяне под 

наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от 

ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 - 2021г. 

- решение № 96/9/11/, 104/10/6/, 113/11/5/   Определяне на пазарни цени за 

проджаба на недвижими имоти и вещи частна общинска собственост. 

- решение № 90/9/5/, 121/13/5/ Одобряване на направени инвестиции 

финансирани от „ВиК“ЕООД-гр.Ямбол и непредвидени в подробната им 

инвестиционна програма за 2019г. 

- решение № 91/9/6/Даване на мандат на представителя на община Елхово 

за гласуване на ОСА на Комплекс „Колхида” АД 
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- решение № 92/9/7/ Отдаване под наем  на пасища, мери и ливади-

публична общинска собственост за срок от една стопанска година. 

- решение № 93/9/8/ Предложение за предоставяне в управление на 

недвижим имот – публична общинска собственост представляващ 

поземлен имот с идентификатор 46904.104.15 по КК на с. Малък манастир 

на Министерство на вътрешните работи.  

- решение № 98/9/13/Даване на съгласие за временно право на ползване на 

имот – публична общинска собственост 

- решение № 106/10/8/ Одобряване на проект за изменение на ОУП / общ 

устройствен план/ в обхват, кв.10 по ПРЗ на гр.Елхово / поз.имот с 

идентификатор 27382.500.37 по КК на гр.Елхово/ 

- решение № 114/11/6/ Вземане на решение от Общински съвет-Елхово за 

приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с 

икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 

 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 
- решение № 89/9/4/ Доклади на читалищата в община Елхово за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 

2019 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година. 
- решение № 120/13/4/ Определяне на дейността по предоставяне на Топъл 

обяд от Община Елхово като местна дейност по смисъла на Закона за 

публичните финанси. 

- решения № 97/9/12/, 107/10/9/, 116/11/8/, 124/13/8/ Отпускане на 

еднократни социални помощи на граждани от общината. 

 

 

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА предоставям настоящия 

отчет за сведение на кмета на общината и общинска администрация, на 

областния управител, на общинските съветници, както и на гражданите на 

общината. 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ 

Председател на ОбС-Елхово 


