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През 2020 г. дейността на община Елхово бе насочена към 

осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети в 

условията на въведена извънредни епидемична обстановка в страната. 

Засилената бюджетна дисциплина осигури необходимата гъвкавост при 

поемане на задължения и извършване на разходи, въпреки работата в  

условията на КОВИД криза. КОВИД кризата доведе до извършване на 

допълнителни непланирани разходи за общината. Отрази се също така и върху 

приходната част на бюджета – доведе до спад в постъпленията на част от 

неданъчните приходи, а именно таксите за ползване на детски градини, 

таксите за ползване на тържища и тротоари и други. Общината предприе 

мерки за подкрепа на бизнеса, гражданите и здравните заведения. 

 

Годишния финансов отчет на община Елхово за 2020 г. подлежи на 

финансов одит от Сметна палата съгласно чл.54, ал.1, т.2 от Закона за 

Сметната палата. Към настоящия момент не е възложен и извършен одит на 

финансовия отчет и съответно не е изразено одитно мнение. 

 

По бюджета на първостепенния разпоредител община Елхово 

функционират 9 броя второстепенни разпоредители. 

 

Първоначално приетия сборен бюджет на община Елхово за 2020 г. 

бе в размер на 15 775 974 лв., в т.ч.: 

- държавни дейности 9 268 215 лв. 

- местни дейности 6 062 759 лв. 

- дофинансиране на държавни дейности 445 000 лв. 

 

Преходният остатък от минали години бе в размер на 2 907 901 лв., 

в т.ч.: 

- държавни дейности 1 067 822 лв. 

- местни дейности 1 840 079 лв. 

 

Актуализиран бюджет 2020 г. 

През годината бюджета е актуализиран в резултат на промени в 

бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет, получени целеви и 

други трансфери, дарения, преизпълнение на собствените приходи и други. 

Така към 31.12.2020 г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на 

17 333 177 лв. Изменението през годината е в размер на 1 557 203 лв. и е 

свързано с: 

 увеличение обща субсидия §31/11 – 544 501 лв. 

 увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/18 – 1 028 486 лв. 

 увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/28 – 189 861 лв. 

 други неданъчни приходи Механизъм „Лична помощ“ §36/19 – 

84 855 лв. 



 получени трансфери §61/01 – 779 780 лв. 

 трансфери за програми за временна заетост §61/05 – 135 980 лв. 

 предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз §62/02 – „-„ 130 453 лв. 

 трансфери от ПУДООС §64/01 – 2 347 лв. 

 друго финансиране /отчисления община Болярово/§93/36- „-„ 28 186 лв. 

 получени дарения §45/01 съгласно заповед на кмета на общината – 

19 910 лв. 

 промени съгласно решение на ОбС–Елхово – „-„ 1 069 878 лв. 

Промените свързани с решения на Общински съвет-Елхово са с 

отрицателен знак, поради отразяване размера на възстановения ДДС от НАП 

по проект по ОП“Околна среда“. 

 

Изпълнение на приходите 

 

№ по 

ред 

Вид приход Отчет  

2019 г. 

Отчет  

2020 г. 

1. Собствени приходи 2 725 805 2 882 269 

 в т.ч. данъчни приходи 852 810 900 013 

           неданъчни приходи 1 872 995 1 982 256 

2. Взаимоотношения с ЦБ 9 695 049 12 070 307 

3. Трансфери  -244 539 -727 918 

4. Временни безлихвени заеми -2 084 929 -836 194 

5. Заеми от банки и други лица в 

страната 

2 018 350 1 290 768 

 в т.ч. получени заеми от други лица 

в страната 

2 018 350 1 290 768 

           погасени заеми от други лица в 

страната 

- - 

6. Временно съхранявани чужди 

средства по проекти 

55 529 10 632 

7. Друго финансиране -245 026 -200 818 

8. Остатък от предходен период 2 964 378 2 907 901 

9. Остатък към края на периода -2 907 901 -4 757 771 

 Всичко: 11 976 716 12 639 176 

 

Постъпленията от собствени приходи към 31.12.2020 г. са в размер на 

2 882 269 лв., в т.ч. приходи от разпоредители на делегирани бюджети 18 225 лв. 

За сравнение през 2019 г. са събрани 2 725 805 лв., а през 2018 г. са 2 895 070 лв.  

Към данъчните приходи се отнасят патентен данък, данък върху 

недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване 



на имущество и туристически данък. От имуществени данъци през 2020 г. са 

постъпили 852 810 лв. или  спрямо 2019 г. са събрани с 47 203 лв. повече, 

когато са събрани 852 810 лв. Увеличението се дължи  на постъпилите повече 

средства от данък върху превозните средства и данък придобиване имущество. 

Неданъчните приходи са от общински такси, доходи от собственост, 

глоби, продажба на нефинансови активи, концесии и дарения. Изпълнението 

на неданъчните приходи за 2020 г. е  1 982 256 лв. През 2019 г. са събрани 

1 872 995 лв., т.е. през отчетната 2020 г. са с 109 261 лв. повече. Увеличението 

се дължи основно на постъпили повече приходи от такса битови отпадъци, 

като и от продажба на дърва за огрев и дървесина.  

Основен дял от приходната част на бюджета и през 2020 г. заемат 

бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет – 12 070 307 лв. или 

83,31% от всички приходи. 

През 2020 г. трансферите са на обща стойност „-„727 918 лв., в т.ч. 

получени трансфери между бюджетни сметки в размер на 915 760 лв. от 

МТСП, МОН, Министерство на културата, Агенция „Социално подпомагане”, 

Национален статистически институт, МРРБ, Агенция „Пътна 

инфраструктура“, ДФ“Земеделие“; получени трансфери от ПУДООС в размер 

на 2 347 лв.; предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз в размер на „-„1 646 536 лв. 

Предоставените временни безлихвени заеми от общинския бюджет за 

обезпечаване реализацията на проекти са на обща стойност „-„ 1 710 205 лв. за 

изпълнение на проекти по ОП”Развитие на човешки ресурси”, ОП“Региони в 

растеж“, ОП“Околна среда“ и ПРСР 2014-2020. През 2020 г. са възстановени 

временни безлихвени заеми на общината в размер на 874 011 лв. след 

реализация и отчитане на изпълняваните проекти. 

През 19 г. 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“, изпълнявани по Оперативна 

програма „Околна среда“. Усвоената сума по кредита през 2020 г. е в размер 

на 1 290 768 лв. 

Временно съхраняваните средства са по изпълнявани проекти от 

разпоредителите на делегиран бюджет в размер на 10 632 лв.  

Друго финансиране представляват отчисленията на тон депониран 

отпадък към РИОСВ в изпълнение на изискванията на чл.60 и чл.64 от Закона 

за управление на отпадъците при експлоатацията на Регионално депо за 

твърди битови отпадъци на общините Елхово и Болярово за 2020 г. възлизат на 

„-„200 818 лв.  

Годината приключваме с наличност в размер на 4 757 771 лв., в т.ч. за 

държавни дейности 1 436 296 лв. и местни дейности 3 321 475 лв. 

 



Разпределение на разходите по бюджетни разпоредители 

  

№ по 

ред 

Наименование Стойност 

 І. Първостепенен разпоредител 

1. Община Елхово 4 924 880 

 ІІ. Второстепенни разпоредители 

1. Общинска просвета 1 740 820 

2. Служба “Социални дейности” 1 073 452 

3. ПГ ”Св.Климент Охридски”          695 033 

4. ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” 1 200 088 

5. ОУ” Св.Паисий Хилендарски” 1 403 264 

6. ОУ”Хаджи Димитър”, с.Гранитово   474 466 

7. ОУ”Св.П.Хилендарски”, с.Бояново         258 905 

8. ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“, с.Бояново     726 220 

9. Етнографско – Археологически музей     142 048 

 Всичко: 12 639 176 

 

 

 

Разпределение на разходите по функции 

 

№  

 

Функция Държавни 

дейности 

Местни 

дейности 

Дофинанс

ирани 

дейности 

Общо: 

1. „Общи държавни 

служби” 

997 565 -669 287 328 656 656 934 

2. „Отбрана и 

сигурност” 

148 334 

 

2 450 

 

- 150 784 

 

3. „Образование” 

 

6 192 996 364 107 

 

39 663 

 

6 596 766 

 

4. „Здравеопазване” 178 969 

 

298 035 - 477 004 

 

5. „Соц.осигуряване, 

подпомагане и 

грижи” 

1 432 738 317 021 

 

56 895 

 

1 806 654 

 



6. „Жилищно 

строителство, БКС 

и ООС” 

- 1 387 938 

 

- 1 387 938 

 

7. „Почивно дело, 

култура и религ. 

дейности” 

411 651 

 

213 496 

 

12 000 

 

637 147 

 

8. „Икономически 

дейности и 

услуги” 

58 557 

 

795 211 

 

- 853 768 

 

9. „Разходи 

некласифицирани 

по други функции“ 

- 72 181 - 72 181 

 Всичко: 9 420 810 2 781 152 437 214 12 639 176 

 

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета традиционно 

заема функция “Образование” – 52,19%. За първа година второ място се заема 

от разходите за осигуряване на социалните услуги в общината в размер на 

14,30% от общите разходи отнесени към функция “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”. Трета по относителен дял е функция “Жилищно 

строителство, БКС и опазване на околната среда” спрямо общите разходи – 

10,98%. Функция “Икономически дейности и услуги” заема четвърто място в 

относителния дял на общите разходи с 6,76%. Отчетът на функция “Общи 

държавни служби” е 5,20%. Шеста по относителен дял на изпълнение е 

функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” с 5,04% от сборния 

отчет. Относителният дял на изпълнение във функция „Здравеопазване” е 

3,77%. С най-нисък относителен дял са функция “Отбрана и сигурност” 1,19% 

и функция „Разходи некласифицирани по други функции“ 0,57%. 

 

 

Предоставени субсидии 

 

 

Наименование Стойност 

Сдружение „ОФК – Елхово” 12 227 

Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012” 4 885 

Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа” 8 329 

Ученически спортен клуб 2 700 

Стрелкови клуб „Колхида“ 4 728 

МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД 180 000 

„Медицински център №1-Елхово“ЕООД 15 000 



Еднократни помощи по решения на Общински съвет 7 780 

Помощи за покриване на част от разходите за 

погребения 
14 299 

Отпечатване на в-к „Елховска дума” 2 619 

Субсидия за развитие на читалищната дейност на 

територията на общината 
12 000 

Всичко: 264 567 

 

 

 

Извършени текущи ремонти 

 

ОБЕКТ Стойност 

Ремонт общинска сграда ул.“Пирот“  

 

10 798 

Ремонт покрив кметство с.Бояново 

 

8 680 

Ремонт покрив училище/кметство/ с.В.Поляна 

 

33 136 

Ремонт покрив клуб с.Изгрев 

 

568 

Ремонт медицински кабинет с.Раздел 

 

2 467 

Ремонт сграда в гробищен парк с.Мелница 

 

6 133 

Ремонт плочест водосток с.Жребино 2 186 

Ремонт водопойна чешма м.Карабатак с.Добрич 3 502 

Смяна входна врата кметство с.Лесово 1 000 

Външно измазване тоалетни и смяна врати с.Чернозем 1 188 

Ремонт клуб на пенсионера жени  

 

1 012 

Ремонт санитарни възли ул.“Калоян“№13 - 3-те етажа  

 

12 346 

Ремонт и обзавеждане ул.“Калоян“№13 – Детска педагогическа 

стая, секретар МКБППМН и стая заседания на МКБППМН  

13 159 

Ремонт клуб ул.“Ангел Вълев“ 

 

50 771 

Ремонт паметници с.Гранитово, с.Жребино, с.Изгрев, с.Мелница и 

с.Чернозем 

4 600 



Асфалтови кърпежи ІV-класна пътна мрежа -  

Маломирово-Г.Дервент-Лалково, Маломирово-Г.Дервент-

Славейково, Маломирово-Г.Дервент-Раздел  

271 183 

Асфалтови кърпежи ІІІ-класни улици в града в участък от ул. 

"П.Д.Петков" до ул."А.Кънчев" по ул."Асен" и ул."Балабанска" 

12 000 

Асфалтови кърпежи гр.Елхово 19 403 

Ремонт ул.“Хан Крум“ и ул.“Сакар“ 141 245 

Всичко: 595 377 

 

 

Извършените капиталови разходи са в размер на 9 913 397 лв., в т.ч. 

по източници на финансиране: 

 

№ по 

 ред 

Източник на финансиране Стойност 

 - бюджетни средства 492 943 

1. Обща субсидия от Централния бюджет 45 377 

2. Целева субсидия за КР 343 785 

3. Трансфери между бюджетни сметки 7 646 

4. Собствени приходи 84 187 

5. Преходен остатък 25 268 

6. Възстановени предварителни разходи -13 320 

   

 - извънбюджетни средства 9 420 454 

7. ДФ“Земеделие“  511 732 

8. Оперативни програми 8 908 722 

  

Всичко капиталови разходи: 

 

9 913 397 

 

 

 

 

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 

2020 г. финансирани от бюджетни  средства: 

 

ОБЕКТ Стойност 

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА 431 533 

§52-01- Придобиване на компютри и хардуер 22 019 

Лаптопи 6 броя – ОУ“Св.Паисий Хилендарски“, гр.Елхово  4 445 

Лаптопи ОУ“Св.П.Хилендарски“, гр.Елхово – 7бр. за ученици и 

2бр. за учители 

7 511 



Лаптопи ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Елхово – 6бр. за 

ученици и 2бр. за учители – авансово плащане 

1 401 

Лаптопи ОУ“Хаджи Димитър“, с.Гранитово – 2бр. за ученици и 

1бр. за учители 

2 668 

Лаптопи ОУ“Св.П.Хилендарски“, с.Бояново – 1бр. за ученици и 

1бр. за учители 

1 834 

Лаптопи ПГ по МСС“Ернесто че Гевара“, с.Бояново – 3бр. за 

ученици и 1бр. за учители 

3 502 

Закупуване на лаптоп – Фонд „Социална закрила“ 658 

§52/03-Друго оборудване, машини и съоръжения 116 356 

Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван 

Рилски“ЕООД 

98 850 

Професионален колесен листосъбирач – 2 броя 11 134 

Система за видеонаблюдение ДГ“Невен“, ул.“Славянска“ и 

ул.“Ангел Вълев“ и ДГ“Надежда“  

5 074 

Закупуване на климатик сървър 1 298 

§52-05- Придобиване на стопански инвентар 29 792 

Закупуване на тепих за многофункционална спортна зала 10 850 

Прикачни дисково-хидравлични валяци – ПГ по МСС“Ернесто Че 

Гевара“, с.Бояново 

10 800 

Изработване на PVC тента ДГ“Невен“, ул.“Ангел Вълев“ 1 320 

Кухненско оборудване ДГ“Надежда“ – котлон и печка  6 822 

§52-06-Придобиване на инфраструктурни обекти 263 366 

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“ 

261 410 

Закриване и рекултивиране на общинско депо за битови отпадъци 

на гр.Елхово / ПУДООС/ - строителен надзор 

1 956 

  

Параграф 53-00 Придобиване  на НДА 61 410 

§53/09-Други НДА  74 730 

Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Сан Стефано“№2 – 

междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по 

ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието  

5 811 

Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Сан Стефано“№4– 

междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по 

ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието  

5 811 

Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Търговска“№99 – 

междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по 

5 811 



ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието  

Изготвяне на инвестиционен проект ул.“3-ти март“№106– 

междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по 

ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието  

5 938 

Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Търговска“№101 – 

междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по 

ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието  

4 956 

Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Ал.Стамболийски“№92 – 

междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по 

ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието  

5 766 

Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Янчо Бакалов“№4 – 

междинно плащане в размер на 50% за кандидатстване по 

ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието  

4 255 

Изработване на Общ устройствен план на община Елхово 35% 

съфинансиране и 65% МРРБ 

32 256 

Изготвяне на лесоустройствен проект за периода от 2021 до 2030 

година  

4 126 

Възстановени предварителни разходи за проектиране по 

оперативни програми и ПРСР 

-13 320 

проект „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“ 

по ПРСР 

2 400 

проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на 

три броя читалища в община Елхово“ по ПРСР (МИГ) 

3 000 

проект „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър 

Стамболийски“ в град Елхово“ по ПРСР(МИГ) 

7 920 

ОБЩО: 492 943 

 

 

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 

2020 г. финансирани с извънбюджетни средства от ДФ“Земеделие“ и 

Оперативни програми: 

 

ОБЕКТ Стойност 

І. ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 511 732 

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА 486 739 

проект „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град 

Елхово“ по ПРСР 

475 819 

проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт 

на три броя читалища в община Елхово“ по ПРСР (МИГ) 

3 000 

проект „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър 

Стамболийски“ в град Елхово“ по ПРСР(МИГ) 

7 920 

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА 24 993 



§52-01- Придобиване на компютри и хардуер 1 493 

Закупуване на компютър сървър – ПГ по МСС „Ернесто Че 

Гевара“, с.Бояново 

1 493 

  

ІІ. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 8 908 722 

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА 493 873 

проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ (РСПБЗН)-Елхово“ по ОП“Региони в растеж 

2014-2020“ 

59 408 

проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на 

Регионална дирекция „Гранична полиция“-Елхово“ по 

ОП“Региони в растеж 2014-2020“ 

434 465 

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА 8 414 849 

§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 

3 924 749 

проект „Проектиране и строителство на пречиствателна 

станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и 

частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” по ОП 

„Околна среда 2014-2020” 

3 924 749 

§52-04 Придобиване на транспортни средства 155 347 

проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Елхово” по ОП“Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020“ 

17 347 

проект „Проектиране и строителство на пречиствателна 

станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и 

частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” по ОП 

„Околна среда 2014-2020” 

138 000 

§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 4 334 753 

проект „Проектиране и строителство на пречиствателна 

станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и 

частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” по ОП 

„Околна среда 2014-2020” 

4 334 753 

  

Общо КР от извънбюджетни средства: 9 420 454 

 



ПРИВЛЕЧЕНИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

и ПРСР 2014-2020 

 

Във връзка с реализацията на спечелени проекти по оперативни 

програми и ПРСР през 2020 г. са постъпилите трансфери в общ размер на  

6 213 908 лв., както следва: 

 

Привлечените средства по ОП”Развитие на човешките ресурси” са в 

размер на 448 631 лв. и се отнасят за следните проекти: 

1. проект „Приеми ме 2015” – 139 640 лв.  

2. проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

в Община Елхово“ – 221 857 лв. 

3. проект „Нова възможност за младежка заетост“ – 45 667 лв. 

4. проект „Обучения и заетост на хора с тр. увреждания”– 41 467 лв. 

 

Привлечените средства по ОП”За храни и/или основно материално 

подпомагане” са в размер на 3 694 лв. и се отнасят за проект: 

1. проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово” – 3 694 лв. 

 

Привлечените средства по ОП”Региони в растеж” са в размер на 490 956 

лв. и се отнасят за следните проекти: 

1. проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

(РСПБЗН)-Елхово“ – 110 313 лв. 

2. проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на 

Регионална дирекция „Гранична полиция“-Елхово“ – 380 643 лв. 

 

Привлечените средства по ОП”Околна среда” са в размер на  4 632 669 лв. 

и се отнасят за проект: 

1. проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за 

отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична 

рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” – 4 632 669 лв. 

 

Привлечените средства по ОП”Наука и образование за интелигентен 

растеж” са в размер на 92 213 лв. и се отнасят за следните проекти: 

1. проект „Подкрепа за успех“ – 54 050 лв. 

2. проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование ” – 28 994 лв. 

3. проект „Образование за утрешния ден“ – 9 169 лв. 

 

Привлечените средства по Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 са в размер на 545 745 лв. и се отнасят за следните проекти: 

1. проект „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град 

Елхово“ – 545 745 лв. 



 

ПРИВЛЕЧЕНИ ДРУГИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА 

 

1. ПУДООС – „Обичам природата и аз участвам“, изпълняван от 

Общински детски комплекс, гр.Елхово – 2 347 лв. 

2. МРРБ - изработване на проект на Общ устройствен план на община 

Елхово – 27 955 лв. 

3. МТСП /Агенция „Социално подпомагане“  -  Механизъм „Лична 

помощ“ съгласно сключено Споразумение между Националния 

осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община 

Елхово – 618 894 лв. 

4. МТСП - изплащане на възнаграждения на персонала нает по 

национални програми към Бюро по труда, в т.ч. за община Елхово 

54 501 лв. и ОУ“П.Хилендарски“, с.Бояново 9 596 лв.  – 64 097 лв. 

5. Фонд „Социална закрила“ - изпълнение на Целева програма за 

подпомагане образователния процес на децата и младежите, 

настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от 

резидентен тип от І до ХІІ клас - закупуване на 13 броя таблети и 1 

брой преносим компютър /лаптоп/ - 4 018 лв.  

6. Агенция „Социално подпомагане“ – изпълнение на Целева програма 

към националния бюджет  "Топъл обяд у дома в условията на 

извънредна ситуация 2020" - 16 584 лв. 

7. Националния статистически институт - извършване на преброяване 

на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.  

- 1 106 лв.  

8. МРРБ /Агенция „Пътна инфраструктура”/ - зимно поддържане и 

текущо поддържане на Републиканските пътища в границите на 

града – 13 917 лв. 

9. Министерство на културата - изпълнение на редовни теренни 

археологически проучвания и теренна консервация на обект 

Късноантична и средновековна крепост „Градището“, с.Мелница от 

второстепенен разпоредител Етнографско-Археологически музей – 

18 172 лв.   

10. Център за образователна интеграция на децата учениците от 

етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ - проект „Ръка за ръка в полза 

на децата“ изпълняван от ДГ“Надежда“ – 3 360 лв. 

11. ДФ“Земеделие - разходи за ДДС по проект „Ремонт, оборудване и 

обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – ДГ 

„Невен“, град Елхово“ - 128 932 лв. 

12. Министерство на образованието и науката  - изпълнение на Схема 

„Училищно мляко“ в общински училища - 909 лв.  


