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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  януари 2021 г. - юни  2021 г. 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

  

 

За  периода януари 2021 г. - юни  2021 г. Общински съвет – Елхово е провел 

шест заседания.  

От кмета  на общината са внесени 86 докладни записки. На 6 докладни 

вносител е г-н Николай Тончев - председател на ОбС, на 2 докладна г-жа Живка 

Кафеджиева – зам.кмет на общината, на 1 докладна г-жа Венета Димитрова – 

секретар на общината, на 5 докладни д-р Блага Георгиева - председател на ПК по 

СПОД, на 1 докладна г-жа Татяна Дюлгерова – зам.председател на ПК по СПОД. 

Броят на приетите решения е 98. Изпълнението на 82 от тях изисква конкретни 

действия от страна на общинска администрация. 
 

По  ПРОТОКОЛ № 14 от заседание проведено на 28.01.2021 г.  са внесени 

16 докладни, приети са 13 решения, като 13 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  
,т.4, 5 и 11 отчети                   

 

Т.1 

С АОС №4989 от 14.04.2021 г., вписан в Службата по вписванията с акт № 

87, том III, дв. вх. № 670 от 20.04.2021 г.  за частна общинска собственост е 

актувана ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 793 813 кв.м., съставляваща 

поземлен имот с идентификатор 21542.69.279  в местността „Хумата“, трайно 

предназначение на територията: земеделска, категория на земята: десета по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добрич.   

Т.2 

Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за 

сключването на договори за съвместна дейност е публикуване на сайта на Община 

Елхово, 

Т.3 
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Утвърдено е ново поименно разписание на длъжностите за промяна на 

индивидуалните основни месечни работни заплати на кмета на община Елхово и 

кметовете на кметства в община Елхово, считано от 01.01.2021 г. 

Т.6  

Отчетът за дейността на Mестната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община 

Елхово за 2020 г. е изпратен до ЦКБППМН. 

Т.7 

Поради пандемията от COVID-19 и предприетите противоепидемиологични 

мерки в страната,  бяха отменени предвидените културни събития от календара на 

община Елхово за 2021г. 

Т.8  

Съгласно заповед №РД-284/13.05.2021 г. на кмета на община Елхово е 

определен състав на комисия, която да разпредели държавната и общинска 

субсидия за финансиране дейността на читалищата на територията на общината 

през 2021 година. На 26.05.2021 г. са сключени индивидуални договори с 

народните читалища. 

Т.9 

Издадена е запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по проект „Подобряване 

на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово” в 

размер на 103 373,84 лв., подготвени са необходимите документи и е подадено 

искане за авансово плащане пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция на 

29.04.2021 г. Същото е одобрено и средствата са постъпили по сметката на Община 

Елхово на 18.05.2021г. 

Т.10 

Извършени са всички необходими последващи действия. Услугата се 

предоставя от 17 социални асистента на 51 потребители. 

Т.12 

За имотите по т. 1.1 и 1.2 е издадена заповед № РД-173/15.03.2021 г. за 

провеждане на публичен търг. На проведения на 06.04.2021 г. търг не се явиха 

кандидати. На проведения на 13.04.2021 г. втори търг не се явиха кандидати. 

Т.13 

Сключени са договори за наем 

Т.14 

Сключен договор за наем. 

Т.15 

Внесен ПУП-ПП за одобряване 

Т.16 

Внесен ПУП-ПП за одобряване 
 

По  ПРОТОКОЛ №  15 от заседание проведено на 25.02.2021 г.  са 

внесени 17 докладни, приети са 17 решения, като 14 от тях изискват действия 

от страна на общинска администрация.  
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Т.2 

В процес на изпълнение съгласно приетата програма за управление на 

общинската собственост за 2021 г.  

Т.3  

Информация за приемане сборния бюджет на община Елхово за 2021 г. е 

представена в срок в Министерство на финансите чрез Информационна система на 

общините /ИСО/ и в Сметна палата, сектор Ямбол. 

Т.4  

Тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-

2024 г. е представена в срок в Министерство на финансите чрез Информационна 

система на общините /ИСО/, а информацията за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД е 

представена на хартиен носител в Министерство на здравеопазването. 

Т.5 

Наредбата за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, 

условията и реда за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и 

урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община 

Елхово е публикувана на сайта на общината. 

Т.6 

Планът за интегрирано развитие на община Елхово е предоставен на 

областния съвет за развитие.  

Т.7 

На 15.03.2021 г. Община Елхово кандидатства с проектно предложение по 

процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”. Същото е одобрено за 

финансиране и е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ на 29.03.2021г. 

Т.8 

  Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елхово е предоставен на Областния управител на Ямбол за 

изготвяне на  Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Ямбол, съгласно чл.196, ал.1 от  Закона за предучилищното и училищно 

образование 

Т.10 

Конкурсът за избор на управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД 

гр.Елхово е обявен, няма подадени заявления. 

Т.11 

 Конкурсът за управител на „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД е 

обявен, беше подадено едно заявление. На 15.04.2021 г. в изпълнение на решението 

на Общински съвет – Елхово е проведен първи етап на конкурса. На 10.05.2021 г. 

са проведени втори и трети. Комисията класира кандидата д-р Стоян Костадинов 

Габров на първо място.    

Т.12  

Считано от първи юли, Община Елхово предостави за стопанисване, 

поддържане и експлоатация „Пречиствателна станция за отпадъчни води, 
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довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр.Елхово“  на 

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Ямбол 

Т.14  

Сключен анекс към основния договор с изпълнителя на линията 

Т.15 

В процедура по сключване на договори за наем. 

Т.16 

Сключени са  договори за наем 

Т.17 

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

 

По  ПРОТОКОЛ № 16 от заседание проведено на 25.03.2021 г.  са внесени 

15 докладни, приети са 15 решения, като 13 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

 

Т.1 

Изменението на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елхово е публикувано на сайта 

на общината. 

Т.2 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Елхово за 2020 година е предоставен на председателя на 

Областния съвет за развитие град Ямбол. 

Т.4 

Издадена е запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2021 г. за Сдружение 

„Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ в размер на 117 606,50 лв., 

подготвени са необходимите документи и е подадено искане за авансово плащане 

пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция на 20.04.2021 г. Авансовото 

плащане е получено на 28.06.2021 г.  

Т.6 

Кметът на община Елхово взе участие в заседание на Асоциация по ВиК при 

Областна администрация - Ямбол и гласува по точките от дневния ред съгласно 

мандата даден му от Общински съвет - Елхово.  

Т.7 

Обявен и проведен търг. Сключен договор за наем №1/21  от 27.05.2021г., 

вписан в АВ с вх.рег.№956/28.05.2021г. 

Т.8, 9, 10 и 11  

С договор от 29.04.2021 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.12  

Предстои издаване на заповед и сключване на договор. 

Т.13 
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Обектът се изпълнява 

Т.14 

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

Т.15 

Сключени са  договори за наем 

 

По  ПРОТОКОЛ № 17 от заседание проведено на 22.04.2021 г.  са внесени 

23 докладни, приети са 24 решения, като 17 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

 

 Т.3  

Срокът за подаване на заявления за участие в конкурса за управител на 

МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Елхово е удължен, няма подадени заявления. 

Т.5 

В изпълнение на Решението на ОбС – Елхово е издадена заповед № РД -

268/27.04.2021г. на кмета на Община Елхово с което изпълнението на услугата 

„патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“ по проект BG05M9OP001-

6.002-0089-C01 „Патронажна грижа + в Община Елхово ” е възложено на отдел 

„Програми, проекти и хуманитарни дейности“ 

Т.7 

Няма внесен ПУП 

Т.8 

С АОС № 5021/03.06.2021 г., вписан в Службата по вписванията с акт  № 137 

том IV, дв. вх. № 1018 от 07.06.2021 г. е актувана за частна общинска собственост 

ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 32 848 кв.м. съставляваща поземлен 

имот с идентификатор 06001.19.730 в местността „Кайряка“, трайно 

предназначение на територията: земеделска, категория на земята: десета по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бояново.   

С АОС № 5022/03.06.2021 г., вписан в Службата по вписванията с акт  № 136 

том IV, дв. вх. № 1017 от 07.06.2021 г. е актувана за частна общинска собственост 

ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 60 946 кв.м. съставляваща поземлен 

имот с идентификатор 06001.19.731 в местността „Кайряка“, трайно 

предназначение на територията: земеделска, категория на земята: десета по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бояново. 

С АОС № 5023/03.06.2021 г., вписан в Службата по вписванията с акт  № 135 

том IV, дв. вх. № 1016 от 07.06.2021 г. е актувана за частна общинска собственост 

ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 150 998 кв.м. съставляваща поземлен 

имот с идентификатор 06001.19.732 в местността „Кайряка“, трайно 

предназначение на територията: земеделска, категория на земята: десета по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бояново.    
Т.9 

С АОС № 5018/12.05.2021 г., вписан в Службата по вписванията с акт  № 197 

том III, дв. вх. № 840 от 12.05.2021 г. е актувана за частна общинска собственост 

ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 727 кв.м.  съставляваща поземлен 
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имот с идентификатор 43 459.53.1009, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: девета по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на село Лесово.   

С АОС № 5019/12.05.2021 г., вписан в Службата по вписванията с акт  № 196 

том III, дв. вх. № 839 от 12.05.2021 г. е актувана за частна общинска собственост 

ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 895 кв.м. съставляваща поземлен имот 

с идентификатор 43 459.53.1012, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: девета по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на село Лесово.    

Т.10 

Издадени са заповеди №№ РД-283/13.05.2021 г. и РД-285/14.05.2021 г. за 

прекратяване на съсобственост. Дължимите по заповедите суми са внесени на 

31.05.2021 г. и е сключен договор от 02.06.2021 г. надлежно вписан в Служба по 

вписванията – Елхово. 

Т.11 

Издадена е заповед № РД-280/12.05.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 31.05.2021 г. и е сключен договор от 

02.06.2021 г. надлежно вписан в Служба по вписванията – Елхово. 

Т.12 

Издадена е заповед № РД-324/02.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 16.06.2021 г. и е сключен договор от 

18.06.2021 г. надлежно вписан в Служба по вписванията – Елхово. 

Т.13 

Издадена е заповед № РД-326/02.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Предстои плащане и сключване на договор.  

Т.14 

Издадена е заповед № РД-325/02.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 02.07.2021 г. и предстои сключване на 

договор.  

Т.15 

С договор от 28.05.2021 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.16 

Издадена е заповед № РД-327/02.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 01.07.2021 г. и предстои сключване на 

договор. 

Т.17 

Издадена е заповед № РД-324/02.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 16.06.2021 г. и е сключен договор от 

18.06.2021 г. надлежно вписан в Служба по вписванията – Елхово. 

Т.18 

Издадена е заповед № РД-328/02.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 21.06.2021 г. и е сключен договор от 

01.07.2021 г. надлежно вписан в Служба по вписванията – Елхово. 

Т.19 
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В процедура по  сключване на договори за наем. 

Т.20 

Решението изпратено в РИОСВ 

Т.21  

Изпълнено 

 

По  ПРОТОКОЛ № 18 от заседание проведено на 22.05.2021 г.  са внесени 

20 докладни, приети са 20 решения, като 18 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

 

Т.1 

Към настоящия момент не е издадена запис на заповед от община Елхово в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 

плащане по проект „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ 

в град Елхово” в размер на 185 302,26 лв., поради това, че към настоящия момент 

не е сключено допълнително споразумение за определяне окончателната стойност 

на проекта след проведени обществени поръчки.  

Т.2 

Кметът на община Елхово сключи договор на 11.06.2021 г. за възлагане на 

управлението на „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД с д-р Стоян Костадинов 

Габров за срок от 3 години. 

Т.4  

Проведен е търг, предстои сключване на договори 

Т.6  

Подписан е предварителен договор 

Т.7 

Предстои обявяване на търг и сключване на договор. 

Т.8 

Предстои възлагане на пазарна оценка за поземления имот. 

Т.9 

Предстои издаване на заповед за предоставяне на имота. 

Т.10 

С договор от 29.04.2021 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.11 

Издадена е заповед № РД-351/10.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 24.06.2021 г. и е сключен договор от 

25.06.2021 г. надлежно вписан в Служба по вписванията – Елхово. 

Т.12 

Издадена е заповед № РД-350/10.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 05.07.2021 г. и е сключен договор. 

Т.13 
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Издадена е заповед № РД-347/10.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Дължимите по заповедта суми са внесени на 06.07.2021 г. и предстои сключване на 

договор. 

Т.14 

Издадена е заповед № РД-349/10.06.2021 г. за прекратяване на съсобственост. 

Предстои плащане и сключване на договор. 

Т.15 

Сключени са договори за наем. 

Т.16, 17 и 18 

Обявени в Държавен вестник 

Т.19 

Определените награди за постигнати високи резултати на ученици от 

общината са изплатени в пълен размер. 

Т.20 

Предстои актуване на самостоятелния обект и обявяване на търг. 

 

По  ПРОТОКОЛ № 19 от заседание проведено на 24.06.2021 г.  са внесени 

10 докладни, приети са 9 решения, като 7 от тях изискват действия от страна 

на общинска администрация.  

 

Т.1  

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2021 

година съгласно заповед №РД-387/30.06.2021 г.  

Т.3 

Общинският план за младежта на община Елхово за 2021 година е 

предоставен на областния управител на Област Ямбол. 

Т.6 

Предстои обявяване на търг и сключване на договор. 

Т.7 

Предстои възлагане на пазарна оценка. 

Т.8 

В процедура по сключване на договор. 

Т.10 

Отпуснатата еднократна социална помощ не е изплатена, поради 

непредставяне на разходооправдателни документи. 

Т.11 

Предстои подписване на договора. 

 

 

 

 

ПЕТЪР  КИРОВ 
Кмет на община Елхово 


