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Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т 
за изпълнение на Програмата за управление през 2020 г. 

                  на Петър Андреев Киров –кмет на Община Елхово 
                                          / МАНДАТ  2019-2023 ГОДИНА/ 

 

 През четвъртия мандат на управление екипът на община 

Елхово заложи като стратегическа цел „Община Елхово  - добро място за 

живеене, образование и бизнес. Притегателно място, осигуряващо условия 

за развитие на младите хора, спокойни старини за възрастните хора и 

подкрепа за бизнес идеи и инвестиции.“   

2020 г. бе белязана от световната пандемия от COVID-19, която не 

подмина и нас. Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването и Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание в 

страната  бе обявено извънредно положение, след което и извънредна 

епидемична обстановка. През 2020 г. се постарахме  да направим така, че  

в условия на разрастващата се пандемия от COVID-19  да бъдат 

ограничени до минимум условията за разпространение на заразата в 

общината и всички наши съграждани да живеят относително спокойно, 

като запазим тяхното здраве и живот. 

 

КАКВО НАПРАВИХМЕ: 

 

І. За здравеопазването в общината: 

Здравеопазването е изключително важен приоритет за общинското 

ръководство, а в условия на извънредно положение и  пандемия от COVID-

19 то стана и първи приоритет за осигуряване на възможност за адекватна 

здравна помощ. 

Общината, чрез Областна управа Ямбол, дарения и собствени 

средства осигури дезинфекционни препарати, спирт и маски за 

МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД и „Медицински център №1 – Елхово“ 

ЕООД. Целево за изпълнение на противоепидемичните мерки във връзка с  

пандемия от COVID-19 на „Медицински център №1 – Елхово“ЕООД,  след 

решение на Общински съвет –Елхово бяха осигурени 15 х.лв., както и 1905 

лева за компютър, ксерокс и текущи ремонти. 

През месец ноември бе открито  COVID отделение с 15 легла. То 

работи  2 месеца. Както в национален мащаб, така и при нас голям проблем 

се оказа човешкия фактор. Липсата на медицински персонал – лекари и  

медицински сестри наложи затваряне на ковид и вътрешното отделение в 

МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, като нуждаещите се болни са насочвани 

към областния град. 

Общината задели средства за дофинансиране на общинската 

болница. Предоставената субсидия е в размер на 180 хил. лв. През 2020 г. 
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за МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД продължи плащането на поредната 

вноска на доставения компютърен томограф на стойност 98850 лв. 

Извършен беше ремонт на медицинския кабинет в с.Раздел на 

стойност 2466 лв. 

Общината инвестира в общинската болница и медицинския център с 

цел заздравяване на  положението им и подпомагане на  техните 

ръководства  справяне с предизвикателствата на времето, белязано от 

пандемия.  

 

ІІ. За образованието: 

Финансирането на функция „Образование” е приоритет за Община 

Елхово и с най – голям относителен дял- 52,2 % спрямо разходите за 

всички останали функции. Финансовото обезпечаване е от приходи с 

държавен характер и приходи от местни данъци и такси. 

През 2020 година общинската образователна система  включва : една 

профилирана гимназия , една професионална гимназия, четири основни 

училища, две  детски градини с  общо седем бази  и един център за 

подкрепа за личностно развитие- общински детски комплекс. 

 По данни на информационната система „Админ М” на МОН към 

01.12.2020 година в общинските училища се обучават 1169 ученици в 

редовна форма, 28 ученици във вечерна форма и 21 ученици в 

самостоятелна форма. Общия брой на децата от детските градини към 

01.12.2020 г. е 354 - организирани в 18 групи, в това число 24 деца в 2 

яслени групи. 

От общинските училища три са средищни – ОУ”Св.св.Кирил и 

Методий” гр. Елхово, ОУ”Хаджи Димитър” с. Гранитово, ОУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. Бояново, а ОУ”Хаджи Димитър” с. Гранитово, 

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” с. Бояново са и защитени училища. Децата и 

учениците от населените места на общината, в които няма училища и 

детски градини са обхванати  в средищните и приемащи училища и 

детските градини. Осигурен е безплатен транспорт на 141 ученици  и 7 

деца по междуселищната транспортна  мрежа и на 212 ученици и 34 деца с 

четири училищни автобуси.  

В четирите основни училища интегрирано се обучават 19 ученици 

със специални образователни потребности. 

На 217 деца от подготвителните групи и на 427  ученици от 1 – 4 

клас се осигурява закуска, мляко, плодове и /или зеленчуци. Получените 

средства за 2020 г. са в размер на 65612 лева. 

На територията на общината работи и един център за подкрепа за 

личностно развитие- общински детски комплекс, в който функционират 22 

групи с общо 261 деца и ученици. В него се предлагат различни форми и 

занимания, съобразно предпочитанията на децата и учениците, за да се 

постигне максимално удовлетворяване на техните потребности и интереси. 
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Във връзка с въведените мерки за безопасност по време на 

противоепидемичната обстановка броя на реализираните изяви и участия 

на местно, регионално, национално и международна ниво е значително 

намален. Въпреки това за децата и учениците са предоставени условия за 

участие в конкурси, видео рецитал и занимания, съобразени с всички 

изисквания за безопасност и здраве. Усилията са възнаградени и с отличия 

в Областния конкурс за рисунка и сурвачка „От Коледа до Васильовден“- 

две първи места, поощрителна награда от Националния конкурс „Магията 

на Родопите“ и първи и втори награди от общинския конкурс за детска 

рисунка „От Коледа до Сурва“. 

В условията на извънредна епидемична обстановка  образователната 

система беше изправена пред редица изпитания. 

Общината осигури бактерицидни лампи, термометри, 

дезинфектанти, маски, ръкавици и предпазни шлемове за детските градини 

с цел опазване здравето на децата и персонала. Наложи се преустановяване 

на дейността за периодите от 16.03.2020 г. до 31.05.2020 г. и от 30.11.2020 

г. до 08.01.2012 г. Независимо от това образователния процес не спря. 

Създадената организация от директорите на детските заведения позволи 

ежедневна комуникация с децата и родителите. По график, дистанционно,  

по платформа Zoom, в удобно за родителите време се провеждаха 

педагогически ситуации. Там, където е невъзможно да се използват 

информационните технологии учителите  се срещаха с родителите и 

поставяха задачи на хартиен носител. 

Продължи да действа Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 

от образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст в новата обстановка. Усилията се 

съсредоточават преди всичко на ниво образователна институция за 

своевременно установяване статуса на всяко дете и ученик, както и 

прилагане на целенасочени мерки за недопускане изолирането му от 

образователния процес, особено когато обучението се провежда от 

разстояние и в електронна среда. 

През 2020 г. община Елхово спечели проект: «Създаване на условия 

за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния 

фонд и материалната база на Професионална Гимназия по Механизация на 

селското стопанство"Ернесто Че Гевара“  по Оперативна програма  

«Региони в растеж», процедура:  Подкрепа за професионалните училища в 

Република България. 

Основната цел на проектното предложение е подобряване на 

образователната инфраструктура в Професионална Гимназия по 

Механизация на селското стопанство"Ернесто Че Гевара" в Община 

Елхово, постижима чрез : 



4 

 

 Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на 

нейната привлекателност сред учениците, чрез обновяване на 

материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане. 

 Подобряване на инфраструктурата, местата за обучение, спорт и отдих. 

 Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, 

което да допринесе за намаляване процента на преждевременно 

напусналите сферата на образованието и тяхната професионална 

реализация. 

Стойността на проекта е 1 156 532 лв. 

През 2020 г. е изградено  видеонаблюдение на дворното 

пространство на трите бази на детските градини в града на стойност 5074 

лв. За ДГ“Надежда“ е закупено кухненско оборудване за 6822лв., а за 

ДГ“Невен“ тенти  за двете бази в града на стойност - 1320 лв. 

Второстепенните разпоредители с бюджет на функция 

„Образование” приключиха финансовата 2020 година без просрочени 

задължения и с преходни остатъци. 

 

ІІІ. За социалните дейности: 

 На територията на общината функционират следните 

специализирани институции: 

- Дом за стари хора - с. Чернозем, с капацитет 16  възрастни. Усилията на 

колектива на дома са насочени както към добро обгрижване на възрастните 

хора, така и към създаване на добра атмосфера на живот и разнообразяване 

на свободното им време. 

Социални услуги в общността са: 

  1. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 

увреждания „ Къща като вкъщи”.     Центъра е с капацитет от 8 

деца/младежи, на възраст от 3 до 18 години. Чрез  него се предоставя 

жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от 

родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са 

изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, 

настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В Центъра се 

създава среда близка до семейната, при която децата получават 

необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно 

съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.  

2. Център за социална рехабилитация и интеграция “Света 

Марина” - гр.Елхово предоставя комплекс от социални услуги, свързани с 

извършване на рехабилитация, консултации, образователно обучение, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 

включване. В центъра се предлага специализирано оборудване и 

обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на децата.  
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 Капацитетът на центъра за социална рехабилитация и интеграция 

„Света Марина” е  35 потребители, но през 2020 г. персоналът обслужва 

деца над капацитета.  

3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 

Защитено жилище – Елхово е държавна дейност, финансирана от 

републиканския бюджет и делегирана за управление на община Елхово.   

Целевата група са шест жени с умствена изостаналост. Към момента  

всички места са заети. 

  4. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания. За потребителите е създадена среда, близка до семейната. 

Задоволени са жизнените им потребности, свързани с храна, подслон, 

топлина и хигиена. Задоволени са здравните и образователните им 

потребности, както и тези за социално включване в общността. 

Капацитетът на центъра е 14 души, като 2 бр. са за спешно настаняване. 

Към момента са настанени 7 деца и 5 младежи. 

    5. На територията на Община Елхово  функционират  пенсионерски 

клубове във всяко населено място, два от които са в град Елхово и един  

Клуб на хората с увреждания в Елхово. Финансирането е от община 

Елхово. През 2020 г. за мъжкият клуб на пенсионера бяха закупени нови 

щори и телевизор, а на женския клуб бе поставен нова подова настилка. 

6 . Домашен социален патронаж.  Домашен социален патронаж е 

местна дейност и съществува от 1991година. Към момента работи със 180 

обслужвани лица в гр.Елхово и селата Кирилово и Бояново, Изгрев,  

Пчела, М.манастир, Гранитово  и Лесово. Домашен социален патронаж е 

социална услуга, финансирана изцяло от община Елхово. Обслужването на 

по-големия брой потребители стана възможно след преместването на 

дейността в нова сграда и обновяване на кухненския блок през 2019 г. 

Осъвремененото  помещение и новата готварска техника спомогна да се 

съкрати времето за готвене  и да се постигне  висока енергийна 

ефективност, отговаряща на съвременните български и европейски 

стандарти. Газифицирането на техниката допринасе и за намаляване на 

разходите за приготвянето на храна. Подобриха се условията на труд на 

работещите  и  качеството на предоставяната социална услуга . 

7. Проект „ Топъл обяд“. През 2020 г. са реализирани дейности по 

два договора финансирани по Целева програма „Топъл обяд у дома в 

условията на извънредна ситуация 2020“: 

- Договор № ФС01-0449/23.04.2020 между Община Елхово и Агенция за 

социално подпомагане, за периода от 01.05.2020 г. до 24.07.2020 г.  за 58 

работни дни, на стойност 8 410 лв., включващ 50 потребителя. 

- Договор № ФС01-1153/02.09.2020 между Община Елхово и Агенция за 

социално подпомагане, за периода от 14.09.2020 г. до 31.12.2020 г. за 75 

работни дни, на стойност 10 875 лв., 50 включващ  потребителя. 
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Чрез Проекта „Целево подпомагане с топъл обяд в община Елхово“  е 

осигурена подкрепа и подпомагане на част от населението в града, която 

получава минимални доходи и трудно осигурява средства за задоволяване 

на ежедневните си потребности от храна в условията на обявената 

извънредна ситуация и  произтичащата необходимост от ограничаване на 

разпространението на COVID-19. 

 8. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Елхово“. Финансирането се осъществи по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, 

процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“. В срок до 01.10.2020г.  се  предоставяха   интегрирани 

здравно-социални услуги по домовете (патронажна грижа) на общо 52 

лица - възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за 

самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства.  

Освен в град Елхово се осигури възможност за достъп до здравно - 

социалните услуги и на потребители от малките населени места в 

Общината ( селата Лесово, Изгрев и Пчела ). Услугите се предоставяха от 5 

домашни помощника и 2 медицински сестри. От 02.10.2020г. продължи 

предоставянето на услугата на същата целева група  в рамките на 

сключено допълнително споразумение със срок до 31.03.2021г. по 

процедура BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 4. Общата стойност на проектите е 196 

470,32лв. 

 С цел да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно 

положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация 

на територията на цялата страна,  Община Елхово изпълни проект в 

рамките на процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3”,  чрез който се осигури мрежа от услуги в 

домашна среда с цел ограничаване контактите между хората. 

Подкрепени в периода 01.04.2020 до 31.12.2020г. са 78 лица (възрастни и 

хора с увреждания), които са застрашени в най-голяма степен от COVID-

19. Стойността на проекта е 127 530,00лв. 

  За обслужване дейностите по проекта е закупен автомобил на стойност 

17 347 лв. 

 9. На основание Закона за личната помощ община Елхово 

предоставя услуга на 85 хора с увреждания от 85 лични асистента. За 2020 

г. са усвоени 615 812 лв. Ползвател на лична помощ е: 

1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или 

степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на 

трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ. 
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Личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за 

упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за 

извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности 

от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите 

на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на 

хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се 

осъществят дейностите. 

10. Проект „Приеми ме 2015” - Приемна грижа в община Елхово 

като превенция на институционализацията на децата. Проектът 

стартира в община Елхово през на м.10.2011 г. с името „ И аз имам 

семейство“. В края на 2015 г. проектът продължи реализацията си под 

името „Приеми ме 2015”, като част от проект на община Ямбол и партньор 

община Елхово . Проектът се реализира с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В началото на 

2020 г.  утвърдените приемни семейства са 11, настанените деца – 12. В 

края на годината приемните семейства са, а настанените деца – 7. През 

годината 5 деца са осиновени и са намерили постоянен дом и семейство. 

Ежегодно се извършва почистване и поддръжка на гробищните 

паркове в общината. За текущ ремонт на сградата в гробищния парк на 

с.Мелница са усвоени 6132 лв. В изпълнение на третия етап от проекта за 

нов гробищен парк в гр.Елхово  се подготви предстоящото разширение на 

парка. За тази цел се извърши подравняване на част от прилежащия парцел 

на стойност 4560 лв. 

           Във връзка с въведеното извънредно положение по повод 

пандемията от COVID 19  с работещите в Служба „Социални дейности“ бе 

проведен извънреден инструктаж , касаещ начинът на работа в социалните 

услуги по време на извънредно положение и засилени противоепидемични 

мерки. Закупиха се   маски, дезинфектанти, ръкавици и термометри за 

измерване на температурата. Социалните заведения работят при засилени 

мерки на дезинфекция и филтър на вход.  

Социалните услуги Домашен социален патронаж и „Патронажна грижа за 

възрастни хора и хора с увреждания“ продължи дейността си при засилени 

мерки за сигурността и здравето на потребителите. За нуждите на 

Домашен социален патронаж беше закупена механична станция за 

дезинфекция на стойност 540лв. Предоставиха се безплатно лични 

предпазни средства на ползвателите на Домашен социален патронаж- 

Елхово.  

На работещите и потребителите  в ДСХ-с. Чернозем, ЗЖЛУИ, 

ЦНСТДБУ и ЦНСТДМУ бе направен безплатен РСR- тест за корона вирус 

от РЗИ- Ямбол.  Тестовете на всички бяха отрицателни . 

С цел запазване здравето на възрастните хора се преустанови 

дейността на Клубовете на пенсионера и инвалида, считано от 13.03.2020., 

а ЦСРИ преобразува дейността си, съгласно издадените заповеди.  
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Осигури се възможност за самотно живеещи възрастни хора и хора с 

увреждания, които не ползват социалните услуги Личен асистент, 

Домашен помощник и Домашен социален патронаж и имат необходимост 

от помощ при закупуване на лекарства и покупки от първа необходимост, 

да поискат такава помощ на посочени телефони. 

ІV. За бизнеса и  ефективното използване на ресурсите 

С цел подкрепа на местния бизнес и постигане баланс на интересите 

между бизнеса и общината дейностите през годината са съобразени със 

стратегическите документи на общината : Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на гр.Елхово за 2014 – 2020 г. и Общинския 

план за развитие за 2014 -2020 г.  

          Вече втори програмен период – почти 10 години, Местна 

инициативна група – Елхово – Болярово изпълнява стратегия за местно 

развитие, чрез която реално приближава помощта от ЕС до местните 

общности, до земеделците и животновъдите, до бизнеса, до публичните 

организации. Чрез подкрепата на Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г. – ЕЗФРСР, с европейски средства се подпомогна 

местното развитие на базата на реалните потребности на територията на 

общините Елхово  и Болярово. 

През 2020 г. МИГ-Елхово – Болярово продължава да работи по  

сключеното Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските 

райони 2014г. – 2020г. Чрез  нея на територията на двете общини до 2023 г. 

ще бъдат инвестирани 2 933 745 лева, средства – безвъзмездна помощ по 

Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. 

Одобрената Стратегия на Местна инициативна група – Елхово – 

Болярово осигурява още една възможност за предприемчивите хора от 

територията да реализират своите идеи и развият бизнеса си. През 2020 г. е 

сключен 1 договор по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ за  дестилерия за етерични масла в с. 

М.Кирилово. Обявен е и втори прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Предложенията се 

подават през 2021 г. 

Разпоредителните сделки с общински имоти през 2020 г. са осъществени след 

приемане от Общински съвет – Елхово на Програма за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост в Община Елхово през 2020 г.  

Продадени са общо 11 имота по Закона за общинската собственост на обща 

стойност 22 056 лв. без ДДС. Два от имотите са продадени на търг, за останалите 
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осем имота продажбата е извършена чрез ликвидиране на съсобственост и един 

имот е продаден на основание §8, ал. 2 т. 1 от Закона за устройство на територията 

във връзка с прилагане на влезлите в сила неприложени дворищно регулационни 

планове. 

 След провеждане на търг се извърши продажба на паваж втора употреба 

добит при основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово. 

 За нуждите на Териториално поделение – Ямбол е учредено безвъзмездно 

право на ползване върху общински имот намиращ се в административната сграда 

на ул. Търговска № 63 в гр. Елхово на Националния осигурителен институт. 

 Безвъзмездно е предоставен за управление терен от 400 кв. м. в с. Малък 

манастир на Министерството на вътрешните работи. 

За подпомагане дейността на местния бизнес са отдадени под наем 2 

общински помещения и един терен.  

През 2020 г. продължи отдаването под наем на общински земеделски 

земи-ниви и пасища, мери и ливади.  Сключени са 29 бр. договори  за 

отдаване под наем на земи, находящи се  в землището на гр.Елхово, 

с.Изгрев,  с.Добрич, с.Г.Дервент, с.Лалково, с.Лесово, с.Раздел, 

с.Чернозем, с.Жребино, с.В.Поляна, с.Гранитово. Сключени са 191 броя 

договори за отдаване под наем на общински полски пътища, находящи се  

в землището на гр.Елхово, с.Изгрев,  с.Добрич,  с. Лесово, с.Раздел, 

с.Чернозем,  с.Жребино,  с.Гранитово, с.Борисово, с.Бояново, 

с.Славейково, с.Кирилово, с.Маломирово, с.Пчела, с.Мелница, 

с.М.Манастир, с.Славейково, с.Трънково и с.Стройно. 

От сключените договори са постъпили приходи на стойност 114 932 

лв. 

Сключен е един договор за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Борисово. 

Обработени са 55 бр. заявления и е изплатена дължимата рента на 

собственици и наследници на земеделски земи. 

Приходите от местни данъци и такси бележат относителна 

устойчивост. 

В отдел “Местни данъци и такси” в община Елхово за 2020 г. са 

събрани 1 787 х.лв. Те са със 215 х. лв. повече спрямо 2019 г. От  тях по 

задължения за минали години са събрани приходи в размер на 285 х. лв. 

Служителите в отдела  предприемат мерки за доброволно и принудително 

изпълнение на общинските вземания по ЗМДТ. Съставените актове за 

установяване на задължения по декларации са 51 бр. на стойност 95 х.лв. 

Актовете са за неплатени данък върху недвижимите имоти, такса битови 

отпадъци , данък върху превозните средства и др. През 2020 г. на държавен 

съдебен изпълнител са предадени 32 бр. актове  на стойност 100 х.лв. за 

принудително събиране по реда на ГПК, а в НАП са изпратени за 

принудително събиране две имуществени санкции по наказателни 

постановления на стойност хиляда лв. 
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 За отчетния период са приети 212 бр. патентни декларации / с 6 бр. 

повече спрямо 2019 г./.През м.март редица фирми прекратиха дейност 

поради въведеното извънредно положение във връзка с Корона кризата. 

Събраната сума за патентен данък  е в размер на 31 х. лв.  при план за 2020 

г. – 35 х. лв., което се дължи на по-малък брой патентни дейности и 

упражняване на дейност за срок по-кратък от една година. 

 И през 2020 г. превозните средства се регистрират ежедневно по 

файлове от КАТ и при  извършване на годишен технически преглед се 

изисква  платен данък върху превозните средства. Връзката между община 

Елхово, ИА“Автомобилна администрация“ и „Инфосистемс 

Интернешънъл“ ЕАД е автоматична . 1070 бр. са регистрираните превозни 

средства, от които 1006 са регистрирани по файлове от КАТ. Събраните 

приходи са в размер на 510 х.лв., от които 74 х.лв. са задължения от 

минали години. Събраните приходи са с 14 х.лв повече спрямо 2019 г.  

107 % е изпълнението на плана за данък върху недвижимите имоти. 

Събраните вноски са в размер на 193 х. лв. и са със 7 х.лв. повече спрямо 

2020 г. За такса битови отпадъци през 2020 г. са събрани 845 хил.лв., от 

които за минали години -  157 х. лв. Приходите са със 168 х.лв. повече 

спрямо 2019 г. и се дължи на обстоятелството, че редица фирми платиха 

стари задължения през 2020 г.. 

В резултат на реалните застрахователни стойности и достатъчен 

брой сделки  с движимо и недвижимо имущество има увеличение на 

приходите  за данък при възмездно придобиване на имущества с 30 х.лв. 

Събраните приходи са 185 х.лв. Изпълнението на плана е в размер на 93 %. 

Трайно намаляват приходите от туристически данък, което се дължи 

и на Корона кризата .  

 Събраните суми за административни услуги са на стойност 17 

х. лв. и се доближават до приходите от 2019 г. Издадени са 179 бр. 

удостоверения за липса на задължения на юридически лица, които 

кандидатстват по програмите на Агенцията по заетостта. 

В структурата на приходите имуществените данъци представляват  

52 %, а 47% е делът на приходите от такса битови отпадъци. 

С цел справяне с икономическите последици в следствие 

усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението 

на COVID 19, с решение от Общински съвет-Елхово бяха предприети  

мерки за защита на гражданите и бизнеса, както следва: освободиха се за 

периода от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение, тези 

ползватели, които са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с 

извънредното положение от заплащане:  

- на такса за тротоари, площади, улични платна, места, върху които  са 

организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както 

и терени с друго предназначение, които са общинска собственост на 

територията на община Елхово ;  
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- на наем на общински помещения и терени;  

- на 50 процента от дължимия наем на общински помещения и терени, 

които не попадат в категорията обекти от заповедта на МЗ. 

          Ново решение на Общински съвет-Елхово беше взето  на основание 

заповед на МЗ, във връзка с извънредната епидемична обстановка за 

периода от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. и до отмяна на 

мерките, както следва : 

- освободиха се от заплащане на такса за тротоари, площади, улични 

платна, както и терени с друго предназначение, които са общинска 

собственост  и които са затворени на основание заповедта на МЗ във 

връзка с извънредната епидемична обстановка; 

- освободиха се от заплащане на наем ползвателите и наемателите на 

общински помещения и терени, които имат сключени договори за 

наем и ползване на обектите и терените и които са затворени на 

основание заповедта на МЗ. 

          Независимо от това, че тези мерки водят до намаляване приходите на 

община Елхово, те са израз на грижата на Общински съвет-Елхово и 

общинската администрация за гражданите и бизнеса. 

 На 06.10.2020 г. водещата верига супермаркети T MARKET откри 

магазин в Елхово. Паралелно с отварянето на Т МАРКЕТ отвори врати и 

магазин PEPCO, който се намира непосредствено до него. Магазин PEPCO 

е специализиран в продажбата на облекла за цялото семейство и 

домакински продукти. Инвестиция е разположена на парцел с площ от 

близо 9 000 кв. метра, а общата застроена търговска площ е близо 3 000 кв. 

метра. Изграден е и паркинг за 60 автомобила. Открити са  22 paбoтни 

мecтa. За общинска администрация всички инвеститори и инициативи на 

бизнеса на територията на община Елхово са приоритетни и се подпомагат 

чрез бързо административно обслужване на   съгласувателни процедури, 

разрешения за строеж и други необходими документи. Целта е развитие на 

икономиката, откриване на нови работни места и повишаване стандарта на 

живот на населението на общината. 

            ІІ. За оптимизиране работата на общинска администрация  

 С решение  № 28/4/5  по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. бе 

приет сборният бюджет на Община Елхово за 2020 г. в размер на 15 775 

974 лв., в т.ч. държавни дейности 9 268 215 лв. и местни дейности 6 507 

759 лв.  

Към 31.12.2020 г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на 

17 333 177 лв. или е реализирано увеличение през годината в размер на 

1 557 203 лв. или с 9,9%. Наличността в началото на периода е в размер на 

2 907 901 лв. Постъпленията към 31.12.2020 г. по приходната част на 

отчета са в размер на 14 489 046 лв. Основен дял от приходната част на 

бюджета заемат бюджетните взаимоотношения с ЦБ – 12 070 307 лв. 
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Привлечените външни средства по Оперативни програми са на обща 

стойност 5 668 163 лв. и ДФ“Земеделие“ 545 745 лв. Към 31.12.2020 г. 

наличността по бюджетната банкова сметка на общината е в размер на 

4 757 771 лв. 

 Разходваните средства са в размер на 12 639 176 лв. За държавни 

дейности са разходвани 9 420 810 лв., за местни дейности 2 781 152 лв. и 

дофинансиране на държавните дейности с местни приходи 437 214 лв.  

 Най-висок относителен дял от разходите заема функция 

”Образование” – 52,2%, за която са разходвани 6 596 766 лв., от които 

държавна субсидия 6 192 996 лв. и местни приходи 403 770 лв.  

Втора по относителен дял е функция ”Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” – 14,3%,  с разходи в размер на 1 806 654 лв. 

Включват се дейностите по предоставяне на следните социални услуги: 

Механизъм „Лична помощ“ 571 373 лв., Домашен социален патронаж 

225 262 лв., Център за настаняване от семеен тип 361 247 лв., Програми за 

временна заетост 67 306 лв., Дом за стари хора 172 382 лв., Център за 

социална рехабилитация и интеграция 162 241 лв., Защитено жилище 

84 991 лв., домашни помощници по Национална програма „Предоставяне 

на грижи в домашна среда“ 62 735 лв. и други. 

На трето място е функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 

на околната среда” – 11%  или 1 387 938 лв. Включват се разходите по 

озеленяване, сметосъбиране, улично осветление, благоустрояване и 

опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътната 

инфраструктура. 

Разходите във функция „Икономически дейности и услуги” са в  

размер на 853 768 лв. или 6,7% и се отнасят за поддържане на пътища, 

общински горски фонд, развитие на туристическата дейност, издръжка 

приют за кучета, общински пазар, разработване на проекти. 

 Относителният дял на функция „Общи държавни служби” е 5,2% 

спрямо общите разходи или 656 934 лв. Включват се разходите за 

издръжка и заплати на общинска администрация, кметства и общински 

съвет. 

 Отчетът на функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности” е 637 147 лв. за 2020 г. и това представлява 5%. Към функцията 

се включват и разходите за функционирането на читалищата, Етнографско- 

археологически музей, провеждането на местни и национални празници, 

поддръжката на гробищните паркове, спортни площадки, предоставянето 

на общински субсидии за развитие на читалищната и спортната дейност на 

територията на общината и други. 

Функция „Здравеопазване” заема следващо място в относителния дял 

на общите разходи с 3,8% или 477 004 лв.  
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С най-нисък относителен дял е функция „Отбрана и сигурност” с 

разход 150 784 лв. или 1,2% и функция „Разходи некласифицирани в 

другите функции“ с разход 72 181 лв. или 0,6%. 

  За капиталови разходи изразходените бюджетни средства са в размер 

на 492 943 лв. или 3,9% от всички разходи. 

Община Елхово пое дългосрочен общински дълг от Фонд 

„ФЛАГ“ЕАД за реализацията на проект „Проектиране и строителство на 

Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и 

частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, изпълняван по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съгласно решения на 

Общински съвет-Елхово. Усвоената сума по кредитите през 2020 г. е в 

размер на 1 290 768 лв.  

Към 31.12.2020 г. община Елхово няма просрочени задължения. 

 Въведената в община Елхово система за управление на качеството с 

обхват „Предоставяне на услуги в областта на публичната администрация“ 

продължава да функционира. Контролният одит, проведен през 2020 г. 

установи, че системата за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2015 е пълноценно поддържана и усъвършенствана. Във всички 

области на обхвата на системата бе намерено съответствие и наличие на 

записи като доказателство за извършените действия по предоставяне на 

административни услуги. 

Въвеждането на работещо електронно управление се превръща от 

препоръка в необходимост, която носи своите неминуеми преимущества 

като например: 

  намаляване и оптимизиране на оперативните разходи за 

административно обслужване;  

 повишаване качеството на административните услуги;  

 повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса от 

предоставените им административни услуги;  

 ограничаване на корупционните практики в държавната 

администрация;  

 създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на 

предприятията;  

 създаване на благоприятни условия за инвестиции и иновации; 

 развитие на демократичното общество. 

В своята същност електронното управление е използването на ИКТ 

от обществения сектор с цел подобряване доставката на информация и 

услуги, насърчаване участието на гражданите в процесите по вземане на 

решения и превръщането на държавното управление в по-отговорно, 

прозрачно и ефективно. Целта на Е-управлението е да допринесе за 

установяване на отворени и гъвкави отношения между администрацията и 

гражданите и бизнеса. Това ще доведе до постоянно подобряване на 
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административните услуги и увеличаване на обществената им стойност, 

което е основа за изграждане на икономика, основаваща се на знанието. 

Община Елхово усилено работи в тази посока за удовлетворяване 

новите, високи изисквания в тази посока. 

През на 2020 г. вече сме присъединени към Единния модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни 

услуги, като към края на годината сме разработили и внедрили 64 броя 

електронни форми за административни услуги. Успоредно с това сме 

присъединени и работим със Системата за електронен обмен на съобщения 

между администрациите и Системата за сигурно електронно връчване. 

Усилено се работи и за цифровизацията на хартиените архиви с цел 

по-бързо извършване на услугите и улесняване работата на служителите. 

През годината са извършени 5929 бр. услуги от отдел „Местни 

данъци и такси“, в т.ч. 1556 бр. за изготвени данъчни оценки; 5021 услуги 

по гражданска регистрация и актосъставяне, в т.ч. 513 бр.удостоверения за 

наследници; 1349 бр. административно-технически услуги от 

отдел“Териториално селищно устройство и строителство“  в т.ч. 451 скици 

на недвижими имоти и за визи за проучване и проектиране-общо; 308 бр. 

социални услуги; 329 бр. нотариални заверки, 240 бр. услуги от отдел 

„Стопанско управление, общинска собственост и екология“; 8683 бр. 

услуги в общото деловодство – писма, заявления, докладни, разрешителни, 

удостоверения и др. 

В отдел МДТ са обработени 799 бр. декларации за имоти, 

собственост на физически и юридически лица. От 2019 г. във връзка с 

промяна в ЗМДТ физическите лица нямат задължение да подават 

декларации по чл.14 от ЗМДТ. При промяна в собствеността се откриват 

служебни партиди от компетентните длъжностни лица, тъй като 

нотариусите и Службите по вписвания предоставят информация на 

общините. 

Успешно развиваме и комплексното административно обслужване 

по направления: извършване на услуги на граждани, подадени чрез други 

общини; вътрешни услуги между институциите, съвместна работа с други 

институции. Доказано добре работи изнесеното работно място към служба 

„Геодезия, картография и кадастър“-Ямбол, където са предоставени 226 

бр. административни услуги. 

Чрез сайта на общината е осигурен достъп  до регистъра за общинска 

собственост и е предоставена възможност за справка относно задължения  

за местни данъци  и такси. 

Присъенинени сме към платформа за ДОИ. По този начин всеки 

може да заяви искане за ДОИ, като и по електронен път или в 

деловодството на общината. През годината са обработени 31 заявления за 

достъп до обществена информация от граждани и юридически лица. 
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Присъединени сме и към портала за отворени данни, където 

осигуряваме достъп до публични регистри в отворен и машинно четим 

формат. 

В съответствие с изискванията на ЗМСМА в Общински съвет-Елхово 

са внесени 106 докладни записки, свързани с дейността на общинската 

администрация. В тази връзка са взети 99 решения на ОбС-Елхово. 

През 2020 г. са образувани 18 възпитателни производства спрямо 

общо 30 малолетни и непълнолетни лица. Наложени са 28 възпитателни 

мерки. На 9 малолетни и непълнолетни лица са назначени 3 обществени 

възпитатели.   Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово  организира:  

конкурс „Доброто в мен” с 25 участници от Г „Св.Кл.Охридски“ гр.Елхово, 

конкурс „Розовата фланелка»  с 20 участници от ПГ“Стефан Караджа“ 

гр.Елхово, участие на 25 деца от детските градини в града и 8 ученици от 

ОУ»Св.П.Хилендарски» гр.Елхово в кукерски празник под надслов «Да 

прогоним злото», посещение на оперетна  постановка на бургаската опера 

«Българи от старо време» на 240 ученици от ОУ»Св.св.К.и Методий» и 

ОУ»Св.П.Хилендарски» от гр.Елхово.  

 

ІV.За опазване на околната среда 

През 2020г. успешно продължи работата на „Депо за неопасни 

отпадъци на общините Елхово и Болярово”, находящо се в землището на 

с.Добрич, община Елхово. На територията на депото се приемат битовите 

отпадъци, генерирани  от жителите на двете общини Елхово и Болярово. 

      Общото количество на депонираните отпадъци за 2020 г. е 2043,98т., в 

това число количеството депонирани отпадъци  за община Елхово е 

1719,22т/год. 

  Във връзка с приетите план-сметки за разходите за такса битови 

отпадъци за 2020г., са закупени нови съдове за отпадъци : 

- общо 43 броя метални контейнери тип „Ракла“, като 17 бр. от тях са 

разпределени за гр.Елхово, а 26 бр. са  за нуждите на населените места от 

общината; 

- 25 бр. пластмасови кофи 360л. предоставени за ползване на 

територията на ГКПП Лесово –Хамзабейли – Контактна зона. 

Закупени са и 2 бр.професионални колесни листосъбирачи на обща 

стойност -11 134 лв. 

През 2020 г. бе извършена за трета поредна година биологична 

рекултивация  на „Депо за битови отпадъци на гр.Елхово“, с което 

приключиха дейностите по изпълнение на проект “ Закриване и 

рекултивация на „Депо за битови отпадъци на гр.Елхово“.  

Започна изработването на Горскостопански план за всички горски 

територии, собственост на община Елхово. Планът се основава на 

нормативната уредба за инвентаризация и планиране на горските 
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територии и обхваща площ от 4908,7 ха.Чрез него ще се усъвършенства и 

подобри управлението и опазването на природата в тези територии. 

Приключи строителството по проект „Проектиране и строителство 

на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и 

частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“. Проектът се 

изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, 

съфинансирана чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз, приоритетна 

ос 1 „Води”. Общата стойност на проекта е 18 867 785,73 лв. с ДДС, от 

които финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП) в размер на 13 854 565,90 

лв. (Кохезионен фонд: 11 776 381,02 лв. и национално съфинансиране: 2 

078 184,88 лв.). Съфинансирането от Община Елхово е в размер на 1 878 

531,88 лв.  ДДС по проекта в размер на 3 134 687,95 лв. е недопустим 

разход по програмата и се възстановява от НАП. 

Проектът се реализира на два етапа : първият етап е подготовка на 

инвестиционен проект, включващ прединвестиционно проучване, 

изготвяне на анализ „разходи – ползи”, изработване и одобряване на 

подробни устройствени планове и инвестиционни проекти. В рамките на 

проектните дейности се предвиди изготвяне на работен инвестиционен 

проект за изграждане на ПСОВ като нейният капацитет съобразно 

резултатите от прединвестиционното проучване е 11 100 е.ж. 

Вторият етап на проекта е изпълнение на одобрения инвестиционен 

проект, който от своя страна включва два основни компонента: 1. 

„Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр.Елхово и 

„Канализационна помпена станция за дъждовни води“ и 2. „Изграждане на 

Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително външни връзки 

към нея – гр.Елхово“.  

Планираните строителни  дейности и обучението на 

експлоатационния персонал е  завършено. Назначена е държавна 

приемателна комисия за приемане на обектите. С изпълнението на проекта 

се изгради Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор 

с дължина 1600м., канализационна мрежа  - 3775 м. и водопроводна мрежа 

2350 м. 

Основна цел на проекта е прекратяване заустването на непречистени 

отпадъчни води във водоприемника – р. Тунджа, както и в по – общ план – 

постигане изискванията, заложени в националното и Общностното 

законодателство в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни 

води в градски агломерации. С изпълнението на проекта ще се постигне 

една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и 

подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен 

за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и 

защита на природата в града и околностите му. Настоящият проект ще  

реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят 

санитарно-хигиенните условия за живот на населението. Чрез него община 
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Елхово ще реши проблема с наводняването на ниската част от града при 

пълноводие на река Тунджа, ще повиши качеството на водите й и ще 

понижи здравния риск за населението. 

 

ІХ. За културата 

Ежегодно в община Елхово се разработва и изпълнява културен 

календар на събития и прояви с международна, национална и регионална 

значимост. Поради пандемията от COVID-19 и предприетите противо 

епидемиологични мерки в страната  бяха отменени голяма част от 

предвидените културни събития  за 2020г. Проведените културно-масовите 

мероприятия, свързани с национални и общински празници и тяхната 

организация се осъществиха съвместно с единадесетте читалища в 

общината, Етнографско-археологически музей – гр. Елхово, ЦПЛР- ОДК - 

Елхово и със съдействието на училищата и детските градини в общината:  

-6 януари - Отбелязване на Йордановден – По повод празника Община 

Елхово, читалище „Развитие“ и църковното настоятелство организират 

Богоявленски водосвет. Възобновеният ритуал по хвърляне на кръста в р. 

Тунджа, с всяка изминала година събира все повече хора; 

-21 януари - годишнина от Освобождението на Елхово от турско робство;  

-22 февруари – Общински кукерски празник – За десета поредна година 

Община Елхово проведе кукерския празник, под надслов „Да прогоним 

злото“. Организатори на събитието бяха Община Елхово, Читалище 

„Развитие 1893“ – Елхово и Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ 

към община Елхово. Единадесет участващи групи представиха 

традиционни зимно – пролетни игри с многообразие на ритуални маски и 

костюми.  Празникът има за цел да покаже традициите и обичаите на 

българските празници свързани с кукерските игри, да съдейства за тяхното 

съхранение и за предаването им от поколение на поколение; 

-22 февруари - По повод предстоящия  1- ви март, свързан с Баба Марта и 

обичая за закичване с мартеници Община Елхово организира превърналия 

се в традиция благотворителен базар на мартеницата, под надслов „Да сме 

живи, здрави и засмени с мартенички бели и червени ”. Благотворителният 

базар има за цел да съхрани българските традиции, да стимулира 

творческата енергия на участниците за създаване на произведения от 

областта на българското народно творчество; 

-3 март - Националния празник на Република България -  Народно 

читалище „Развитие – 1893” – Елхово организира Празничен тематичен 

концерт посветен на Националния празник на България; Община Елхово 
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проведе официално отбелязване 142-та годишнина от Освобождението на 

България, както и поднасяне на венци и цветя пред паметника на 

Незнайния войн в града; 

През 2020 г.  Етнографско-археологически музей – гр. Елхово приемаше 

посетители и организирани туристически групи съгласно изискванията, 

наложени от пандемичната обстановка в страната в своите 3 музейни 

сгради и експозиции: „Етнография”, „Археология” и „Велко Кънев”, 

включително събота и неделя и празнични дни, във времето извън 

извънредното положение в страната. Музеят е реализирал приходи от 2700 

лв. от посещения и е посетен от над 1600 посетители, в това число: 

възрастни, студенти, ученици, деца до 7 г.- безплатно, местни ученици-

безплатно, пенсионери, хора с увреждания-безплатно/ 

 

Почти ежедневна е дейността по попълване както на основните, така и 

на научно спомагателния фонд с материали, документи и снимки, свързани 

с родовата памет на населението от Елховско. По-голямата част са дарени, 

други са придобити чрез  откупки от физически лица. 

     Продължиха археологическите проучвания на територията на община 

Елхово от екипи на Археологическа експедиция „Странджа” на Даниела 

Агре от НАИМ – БАН и на СУ „Св. Климент Охридски” и Етнографско-

археологически музей – Елхово, както следва: Археологически проучвания 

на трако-римски обект в м. „Манастирчето Св. Илия” край с. Стройно; 

Археологически проучвания на антична и средновековна крепост 

„Градището” край с. Мелница; проучване на  надгробна могила при км. 

113 на новостроящата се АМ „Хемус”, на територията на община Угърчин, 

Ловешка област;  участие  в археологическите проучвания край 

Синеморец, община Царево, край с. Княжево, общ. Тополоврад. 

          Работата на музея за извършените  археологически проучвания на 

територията на община Елхово бе включена в археологическите отчети в 

НАИМ - БАН /Национален археологически институт с музей към 

Българската академия на науките/. Етнографско-археологически музей – 

Елхово участва в мобилна изложба „Багри от долината на Тунджа, от 

Странджа и Сакар” на народни носии  в изложбената зала на Регионален 

етнографски музей - Пловдив – от 5 март до 20 август 2020 г. От богатия 

фонд на музея бяха показани оригинални накити и женски костюми от 

Елховско.  

        Отбелязвана бе  он-лайн Европейската нощ на музеите.  
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        За 10-та поредна година се осъществиха студентски практики на 

УниБИТ / Университет по библиотекознание и информационни 

технологии – София/, а за 4-та година се проведе МЕЖДУНАРОДЕН 

ЮГОИЗТОЧЕН ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ (МЮЛУ) на УниБИТ в 

Етнографско-археологически музей – Елхово.  

Специалистите на музея ръководеха клуб по интереси „ 

Дигитализирана история на Елховския край” с ученици от  Професионална 

гимназия „Стефан Караджа”- Елхово и клуб по интереси „Преди 100 лета” 

– Дигитализирана история на ПГ „Св. Климент Охридски”-Елхово” с 

ученици от ПГ „Св. Климент Охридски” – Елхово. 

        Специалистите на музея участваха в подготовката и консултирането 

за издаване на календар за 2020 г.  „Девойко мари хубава” – издаден от 

фондация „Живите български корени“, разпространяван в България и 

чужбина; В директни радиопредавания по Националното радио с 

рекламиране на културните и туристически маршрути  в община Елхово в 

съботните предавания в рубриката „Семейни маршрути”; в Теренни 

археологически проучвания на землищата на община Елхово; в  

Изложение на МИГ-Елхово с щанд представящ старинни елховски носии, 

тъкани и шевици, рекламни материали на Етнографско-археологически 

музей-Елхово; в издаването на Известията на музеи в Югоизточна 

България с научна публикация „Видове елховски носии и ареал на 

разпространнеие – края на ХIX – средата на ХХ век”; в Национална научна 

конференция „С тяхна помощ българите бяха свободни /Български оръжия 

от Античността, Средновековието и Ново време/ в гр. Перущица с доклад 

и мултимедийна презентация „Редки образци на оръжия от долината на 

Долна Тунджа и от фонда на Етнографско-археологически музей – 

Елхово” ; в Национална научна етнографска конференция „Жената – 

пространства и граници в живота й” в РИМ-Стара Загора с доклад и 

мултимедийна презентация „Жените в обществения живот на Елхово през 

30-те години на ХХ век”; при подготовката и с консултации в заснемането 

на филма „Февруари” на режисьора Камен Калев, номиниран в 

тазгодишното издание на филмовия фестивал в Кан и още няколко 

европейски кинофестивала. 

Община Елхово продължава да подкрепя дейността на народните 

читалища, като за 2020 г. дофинансира тяхната дейност с  12 х.лв. 

Подписан е и договор с Местна инициативна група – Елхово – Болярово за 

изпълнение на проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и 
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ремонт на три броя читалища в Община Елхово“, по Мярка 7.2. 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура, финансирана по Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектът е на стойност 

248 955,23 лв. без ДДС. Включени са читалищата в селата Гранитово, 

М.Манастир и Трънково. 

 

VІІІ. За спорта, туризма и младежките дейности 

Важна част от дейността на община Елхово свързана с младите хора 

е развитието на детския, юношеския и масовия спорт.  

Ежегодно се предвиждат средства и поддържа общинските спортни 

обекти и съоръжения. 

Съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане 

на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в 

община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, 

собственост на Община Елхово бяха подпомогнати и насърчени местните 

спортни клубове. Размера на субсидията за 2020г. е 40 000 лв., 

разпределена както следва:  ОФК Елхово получи - 16 302.83 лв., 

„Ученически спортен клуб Елхово – 2008” – 4 089,69 лв., Спортен клуб по 

борба „Стефан Караджа-Елхово”  - 9 994.78 лв., Футболен клуб „Бояново – 

2012”– 4 885,26 лв. и Стрелкови клуб „Колхида“-Елхово – 4 727,44 лв. За 

многофункционалната спортна зала е закупен тепих на стойност 10 850 лв. 

Въпреки епидемичната обстановка в страната и забраната на 

Министерството на здравеопазването за провеждане на групови занимания 

(вкл. футболни тренировки и мачове) спортните клубове в община Елхово 

през 2020 година постигнаха много добри резултати. 

„Ученически спортен клуб Елхово – 2008” за поредна година 

предложи на децата от първи до четвърти клас включително, през 

свободното време на лятната ваканция  школа по плуване. Обучението е 

безплатно и е финансирано  за поредна година със субсидия отпусната от 

Община Елхово. 

Спортният клуб по борба „Стефан Караджа-Елхово”  постигна 

високи резултати и спечели престижни награди от участия в Държавен 

спортен календар и други турнири през годината, както следва:  5-то, 8-мо, 

14-то и 15-то място от Държавно лично първенство в Сливен за деца; 

Държавен личен отборен шампионат за деца в гр. Г. Оряховица - 2-то, 7-

мо, 10-то и 19-то място; от Държавен личен отборен шампионат момчета 

гр. Петрич - 5-то и 15-мо място; от Държавно лично първенство за момчета 

в Г. Оряховица – 9-то, 10-то, 11-то и 25-то място. 

Представителният отбор на град Елхово по футбол – ОФК Елхово 

завърши полусезон 2020/2021есен на Областна група зона Ямбол – мъже, 
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на второ  място с актив от 16 точки, като от 8 изиграни срещи спечели 

общо пет срещи, постигна едно равенство и допусна две загуби. 

             Представителният отбор на село Бояново по футбол – ФК 

„Бояново-2012” е на девето последно място в крайното класиране на „Б“ 

Областна група-мъже сезон 2020/2021г.есен с актив от 1 точка,  като от 8 

изиграни срещи постигна едно равенство и допусна седем загуби. 

 Изграждането на детски площадки е част от дейностите заложени в 

Общинския план за развитие на община Елхово за периода 2014-2020 г. и  

Програмата за управление за мандат 2019-2023 г. В тази връзка е изготвен 

и одобрен проект “Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в 

Община Елхово”. Подписан е  договор за изпълнение с Местна 

инициативна група – Елхово – Болярово, по Мярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура, финансирана по Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. Проектът е на стойност 330 685,94 лв. без 

ДДС. Предвижда се  изграждане и обновяване на детски площадки за деца 

на възраст от 3 до 12 год. в кварталите 10а, 31в, 47 и 59 по ПРЗ на град 

Елхово и в селата Бояново, Гранитово, Изгрев и Мелница от Община 

Елхово. Ще бъдат извършени следните строително-монтажни работи: 

подготовка на терена, изпълнение на настилки, озеленяване, доставка и 

монтаж на съоръжения. Общата цел на проектното предложение е да 

подобри привлекателността на жизнената среда в община Елхово, чрез 

изграждане и обновяване на детски площадки, съоръжения към тях и 

обществени зелени площи, което ще доведе до повишаване качеството на 

живот на населението и постигане на устойчиво развитие. 

С цел развитие на туризма и  реализация на Годишната програма за 

развитие на туризма в община Елхово през 2020 година са усвоени 1 200 

лева. За изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща 

туризма на територията на общината се обнови  туристическата 

маркировка и се извърши почистване от растителност на  еко-пътеки 

„Дрънчи дупка” и  „Дервент.  

 

ІІІ. За изграждане на нова и подобряване на съществуващата     

инфраструктура 

През 2020 г. Община Елхово започна изработването на Общ 

устройствен план /ОУП/. Сключен е договор за изработка на стойност 

107 520 лв. Подготвен е проект на ОУП, като и през 2021 г. текат 
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съгласувателни процедури с институциите. През настоящата година ОУП 

трябва да бъде завършен. 

През годината бяха финансирани обекти: Реконструкция водопровод 

ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Царибродска“ до ул.“Търговска“ и от 

ул.“Търговска“ до ул.“Ж.Петков“; ул.“Ж.Петков“ в участъка от 

ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“; ул.“Асен Златаров“ в участъка от 

ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“П.Хилендарски“ и от ул.“Вардар“ до 

ул.“Марица“ и ул.“П.Хилендарски“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до 

ул.“Асен Златаров“. Вложените средства са от целевата субсидия за 

капиталови разходи  са на стойност 263 366 лв.  

          Извършиха се ремонти на: язовирите в с.Лесово и с.Трънково на 

стойност 968 лв., плочест водосток с.Жребино – 2186 лв. и водопойна 

чешма м.Карабатак, с.Добрич -3 502 лв. 

Отделени бяха и средства за поддържане на наличната материална 

база на общината. Извършиха се ремонти на общински сгради - общинска 

сграда ул.“Пирот“ - 10 797 лв.; ремонти общинска сграда на 

ул.“Калоян“№13- санитарни възли, ремонт и обзавеждане на стаи –Детска 

педагогическа, стая секретар МКБППМН, зала МКБППМН  - 25 506 лв. ; 

ремонт покрив кметство с.Бояново – 8680 лв.; ремонт покрив 

училище/кметство/ с.В.Поляна – 33 135 лв.; смяна входна врата кметство 

с.Лесово – 999 лв.; ремонт тоалетни с.Чернозем – 1188 лв.; ремонт покрив 

клуб с.Изгрев 567 лв.; ремонт клуб ул.“Ангел Вълев“- 50 771 лв.;  

Извърши се благоустрояване на междублокови пространства на 

ул.“Хан Крум“ и ул.“Сакар“ на стойност 141 245 лв. 

 Асфалтовите  кърпежи за годината са на стойност 19 403 лв. 

Приключи проект „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град 

Елхово“  на стойност 473 419 лв. Той включи дейности по улица “Ангел 

Кънчев”, улица “Цар Асен”, улица “Поп Богомил” и улица “Любен 

Каравелов” в град Елхово. Предоставената  безвъзмездна финансова 

помощ /БФП/ е по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ .  

         Община Елхово спечели проект „Реконструкция на тротоари на 

ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово“ чрез Стратегията на водено 

от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Елхово – 

Болярово. Проектът се финансира с  подкрепата на Програмата за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г. по Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура. Сключеният договор е на стойност 390 988,61 лв. 

Дейностите ще се извършат през 2021 г. Предвидени са благоустройствени 

мероприятия засягащи уличната мрежа в град Елхово и по-точно 

обновяване на тротоарната настилка. Предвижда се реконструкция, чрез 
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изграждане на нова тротоарна настилка по дължината на ул. "Ал. 

Стамболийски" в град Елхово от о.т. 10 до о.т. 370. Изпълнението на 

строителните дейности ще бъде изцяло в съответствие с одобрен 

технически проект и издадено разрешение за строеж. 

През 2020 г. приключи изпълнението на проект  „Повишаване на 

енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична 

полиция”- Елхово“ и проект „Повишаване на енергийна ефективност на 

сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ (РСПБЗН) – Елхово“,  финансирани по ОП Региони в растеж. 

В резултат от изпълнението е повишена енергийната ефективност на 

сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово, включваща 

два обекта - aдминистративна сграда и сграда с помещения за настаняване 

на задържани лица (ПНЗЛ) и складове към ГПУ и сградата на Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Извършени са 

предвидените за изпълнение в проекта строително-монтажни и ремонтни 

работи за сградите в обхвата на проекта. Успешно и навременно са 

въведени и двата обекта в експлоатация . Те са окончателно отчетени и 

разплатени през 2020 г. от УО на ОП „ Региони в растеж“.  

 

През останалите години от мандата ще продължаваме да работим -

със строг контрол, с ясна програма и видими резултати ще променяме 

нашия град и села към по добро. Ще има нови предизвикателства и нови 

изисквания. Към тяхната реализация ще подходим с чувство за 

отговорност, преди всичко пред гражданите на общината, в името на 

тяхното добруване, за да отговорим на техните очаквания и изпълним 

поетите ангажименти. Зад всичко това ще стои екипната работа, позитивна 

енергия и отдаденост към нашата община. 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


