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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 януари 2021 г. - юни  2021 г.  

  
 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

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

местната администрация днес отчитаме периода от януари 2021 г. - юни  

2021 г. , по време на който сме провели шест заседания. Разгледани са общо 

101 докладни и са приети 98 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.  

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: 

 

http://www.elhovobg.org/
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№ Постоянна комисия Проведени 

заседания 

Обсъдени 

предложения 
присъствие 

1 ОБИП(Общински бюджет и 

икономическа политика) 

6 16 86 % 

2 ОСТСУЕ(Общинскасобственост, 

терипориално и селищно устройство и 

евроинтеграция) 

6 22 93 % 

3 СПОД(Социална политика и 

обществени дейности) 
6 62 93 % 

4 ЗОРПК(Законност, обществен ред 

и противодействие на корупцията) 
6 16 90 % 

 
 

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

ЗМСМА Общински съвет е приел следните правилници, наредби, 

отчети и програми:   

 

- решение № 126/14/2/ Наредба 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 

- решение № 128/14/6/ отчет за дейността на Mестната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към 

община Елхово за 2020 г.    

- решение №129/14/7/ отчет за изпълнение на Програмата за развитие на 

туризма в община Елхово за 2020 година и приемане на Годишна програма 

за развитие на туризма в община Елхово за 2021 година. 

- решение № 130/14/8/ Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност на територията на Община Елхово за 2021 година. 

- решение № 138/15/1/Годишен отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление за периода 2020 год. 

- решение № 139/15/2/ Програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост на община Елхово за 2021 г. 

- решение № 142/15/5/ Наредба 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 

- решение №143/15/6/ Обсъждане и приемане на План за интегрирано 

развитие на община Елхово 2021 – 2027 г. 

- решение № 155/16/1/ Изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елхово 
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- решение № 156/16/2/ Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Елхово за 2020 

година. 

- решение № 157/16/3/ Общинска програма за закрила на детето за 

2021год. 

- решение №175/17/6/ Доклади на читалищата в община Елхово за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 

2020 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година. 

- решение № 216/19/3/ Приемане на общински план за младежта за 2021 г 

 

 

ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

- решение № 127/14/3/  Определяне индивидуални основни месечни 

работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово 

-  решение № 131/14/9/ Издаване на запис на заповед от община Елхово в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.077-0002 от 

29.06.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г.“ във връзка с реализацията на проект „Подобряване на 

състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община 

Елхово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 

Местна инициативна група Елхово-Болярово и Община Елхово. 

- решение № 140/15/3/Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2021 

- решение №141/15/4/ Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за 

местните дейности на община Елхово за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. 

- решение № 146/15/9/ Приемане на годишен отчет за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол за 2020 г. на дружествата с 

общинско участие “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД и 

МБАЛ“Св.Иван Рилски“ ЕООД 

- решение № 196/18/3/ Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на 

дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД  

- решение № 158/16/4/ Издаване на запис на заповед от община Елхово в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово - 

Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 

2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за 
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популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. 

- решение №170/17/1/ б Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.на 

дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД 

- решение № 194/18/1/ Издаване на запис на заповед от община Елхово в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.077-0001 от 

29.06.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г.“ във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на 

тротоари на ул. “Александър Стамболийски“ в град Елхово”, сключен 

между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Местна инициативна 

група Елхово-Болярово и Община Елхово. 

- решение № 214/19/1/ Актуализация на сборния бюджет на община 

Елхово за 2021 година 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

 

- решение № 144/15/7/ Кандидатстване на Община Елхово с проектно 

предложение по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” на 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА – ЕЛХОВО 

 

В преобладаващите случаи чрез различни способи на разпореждане: 

доброволна делба 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 № 162/16/8/,163/16/9/, 164/16/10/, 165/16/11/, 184/17/15/, 

197/18/4/,  201/18/8/,  203/18/10/ продажба  на имоти – частна общинска 

собственост 
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- решение № 179/17/10/, 180/17/11/, 181/17/12/, 182/17/13/, 183/17/14/,  

185/17/16/, 186/17/17/, 187/17/18/, 204/18/11/, 205/18/12/, 206/18/13/, 

207/18/14, 220/19/7/ продажба  на имоти – частна общинска собственост 

чрез прекратяване на съсобственост 

- решение № 213/18/20/ отдаване под наем на имоти частна общинска 

собственост 

- решение № 166/16/12/ учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху недвижим имот частна общинска собственост 

- решение № 221/19/8/ Учредяване на възмездно право на ползване НТП-

пасище, публична общинска собственост 

- решение № 134/14/13/, 153/15/16/, 169/16/15/, 208/18/15/ 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 № 135/14/14/ Предоставяне на имоти земеделски земи 

определени по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 - 2021г. 

- решение №188/17/19/ Предложение за предоставяне под наем на 

обработваеми земи - частна, общинска собственост за срок от десет 

стопански години.           

- решение №133/14/12/, 200/18/7/, 219/19/6/     Определяне на пазарни цени 

за проджаба на недвижими имоти частна общинска собственост. 

- решение №152/15/15/ Отдаване под наем  на пасища, мери и ливади-

публична общинска собственост за срок от една стопанска година. 

- решение № 161/16/7/, 202/18/9/   отдаване под наем на имоти – публична 

общинска собственост 

- решение №199/18/6/ Даване на съгласие за сключване на предварителен 

договор за учредяване на ограничено вещно право-право на строеж и 

сервитут върху поземлен имот. 

- решение № 136/14/15/ Изработване на ПУП-парцеларен план за трасето 

на обект:Трасе за подземен ел. кабел НН до обект „Цех за производство на 

пелети“ в ПИ 06001.472.8 по КККРНИ на с. Бояново, община Елхово 

- решение № 137/14/16/ Изработване на ПУП-парцеларен план за трасето 

на обект: Трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до 

обект „Цех за производство на пелети“ в ПИ 06001.472.8 по КККРНИ на с. 

Бояново 

- решение № 167/16/13/ Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на 

„Външен водопровод за ПИ с идентификатор 43459.502.42, като част от 

комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Външен 

водопровод за питейно водоснабдяване на Крайпътен обществено-

обслужващ комплекс, включващ паркинг в ПИ 43459.502.42 по КК на 

Контактна зона при ГКПП Лесово-Хамзабейли“”  

- решение № 209/18/16/Одобряване  на ПУП-парцеларен план  на уличен 

водопровод и водопроводно отклонение до поз.имот с идентификатор 

06001.472.8 по КК на землище с.Бояново 



 6 

- решение № 210/18/17/ Одобряване  на ПУП-парцеларен план  на 

подземен ел.кабел НН до поз.имот с идентификатор 06001.472.8 по КК на 

землище с.Бояново 

- решение № 211/18/18/ Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на 

„Кабелна линия НН за ПИ  с идентификатор 43459.502.42 по КК на с. 

Лесово“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за 

строеж: „Кабелна линия НН за външно електрозахранване  на Крайпътен 

обществено-обслужващ комплекс, включващ паркинг в УПИ ІХ, кв.2 по 

ПРЗ на Контактна зона при ГКПП Лесово-Хамзабейли“ / ПИ с 

идентификатор 43459.502.42  по КК/ 

- решение № 149/15/12/ Предоставяне за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на  „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ 

колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр.Елхово“  на 

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Ямбол 

- решение № 151/15/14/Промяна на маршрутно разписание от общинската 

транспортна схема по направление Елхово – Малък  манастир. 

- решение № 159/16/5/ Приемане на списък за броя, видът и 

местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2021 г. 

- решение № 160/16/6/ Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция 

и мандат на община Елхово за предстоящо редовно неприсъствено 

заседание на Асоциация по ВиК при Областна администрация - Ямбол  

- решение № 189/17/20/ Предварително съгласие  за  прокарване  на трасе 

за оводнителен канал през  поземлен  имот с идентификатор 27382.78.15 по 

КК на землище гр.Елхово, собственост на Община Елхово      

- решение №190/17/21/Одобряване на направени инвестиции финансирани 

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

инвестиционна програма за 2020г. 

- решение № 217/19/4/ Информиране на Общински съвет-Елхово за 

предстоящо Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница 

за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и даване на мандат на 

представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството  

- решение № 224/19/11/ Предложение за безвъзмездно прехвърляне на 

изградено съоръжение – линеен енергиен обект по смисъла на Закона за 

енергетиката 

 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

- решение № 132/14/10/Създаване на нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“, държавно –делегирана дейност 
- решение № 145/15/8/ Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово 
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- решение №147/15/10/ Определяне на реда и условията за провеждане на 

конкурс за управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕООД и назначаване на 

комисия за провеждане на конкурса съгласно изискванията на Закона за 

публичните предприятия/ЗПП/, Правилника за прилагане на ЗПП и 

Наредба № 4 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 

- решение № 148/15/11/ Определяне на реда и условията за провеждане на 

конкурс за управител на „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД и 

назначаване на комисия за провеждане на конкурса съгласно изискванията 

на Закона за публичните предприятия/ЗПП/, Правилника за прилагане на 

ЗПП и Наредба № 4 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 

- решение № 150/15/13/ Определяне на състав на Съвета по въпросите на 

социалните услуги 

- решение № 174/17/5/Възлагане на услугата „патронажна грижа“ по проект 

BG05M9OP001-6.002-0089-C01 „Патронажна грижа + в Община Елхово ”. 

- решение № 192/17/23/ Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от  

2021 - 2022  година и Годишен  план за изпълнение на общинската 

стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Елхово за 2020 г. 

- решение № 195/18/2/ Утвърждаване на класирането и определяне на 

управител на „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД, в изпълнение на 

Решение №148/15/11 по Протокол №15 от заседание на Общински съвет – 

Елхово, проведено на 25.02.2021г. 

- решения №154/15/17/, 168/16/14/, 212/18/19/, 223/19/10/ 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 


