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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 2022 г. - юни  2022 г. 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

 За  периода януари 2022 г. - юни  2022 г.Общински съвет – Елхово е провел 

шест заседания.  

От кмета  на общината са внесени 63 докладни записки. На 6 докладни 

вносител е г-н Николай Тончев - председател на ОбС, на 5 докладни д-р Блага 

Георгиева - председател на ПК по СПОД, на 2 докладна г-жа Живка Кафеджиева – 

зам.кмет на общината. Броят на приетите решения е 73. Изпълнението на 60 от тях 

изисква конкретни действия от страна на общинска администрация. 
 

По  ПРОТОКОЛ № 25 от заседание проведено на 27.01.2022 г.  са внесени 

12 докладни, приети са 9 решения, като 8 от тях изискват действия от страна 

на общинска администрация.  
т.3, 4 и 9 отчети                   

 

Т.1 

Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елхово е публикувана на сайта на общината. 

Т.2 

Подписан е Анекс между община Елхово и Фонд „ФЛАГ“ЕАД на 21.03.2022 

г. за удължаване срока на погасяване на дългосрочен кредит до 25.07.2022 г. за 

обезпечаване изпълнението на проект „Проектиране и строителство на 

Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична 

рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ 

Т.5 

Отчетът за дейността на Mестната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община 

Елхово за 2021 г. е изпратен до ЦКБППМН. 

Т.6 

Общинскит план за младежта на община Елхово за 2022 година е представен 

на 21.02.2022 г. на областния управител на Област Ямбол. 
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Т.7 

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.8 

През първото полугодие на 2022г. са изпълнени следните дейности в 

изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 

2022-2023г.: 

1. Мартенски благотворителен базар  „Да сме живи, здрави и засмени с 

мартенички бели и червени“ – 26 февруари 2022г. 

2. Празник на град Елхово – 26 март 2022 г. 

3. Рекламна кампания за развитие на туризма  – популяризиране на 

Етнографско-археологически музей – Елхово и  богатата експозиция на 

красиви женски носии чрез поставяне на 2 бр. рекламни билбордове по 

главен път I-7. –  Април 2022 г. 

4. Великденски базар под наслов “Пъстър, весел Великден” и представяне на 

обичай Лазаруване  – 16 април 2022 г. 

5. Пето издание на фолклорни фестивал  „Тунджа пее и танцува” –  27-28 май 

2022 г. 

Т.10 

Издадено разрешение за строеж и открита строителна площадка 

Т.12 

Внесен проект за одобряване 

 
 

По  ПРОТОКОЛ №  26 от заседание проведено на 24.02.2022 г.  са 

внесени 11 докладни, приети са 11 решения, като 8 от тях изискват действия 

от страна на общинска администрация.  

 

Т.1 

Приетият отчет за изпълнение сборния бюджет  на  община Елхово за 2020 г. 

е представен в срок в Министерство на финансите чрез информационна система 

ИСО и в Сметна палата, сектор Ямбол. 

Т.3 

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

обявен, беше подадено едно заявление. На 14.04.2022 г. в изпълнение на решението 

на Общински съвет – Елхово е проведен първи етап на конкурса. На 09.05.2022 г. 

са проведени втори и трети. Комисията класира кандидата д-р Веселин Димитров 

Кънев на първо място.    
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Т.4 

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

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2022 г. за Сдружение 

„Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ в размер на 124 991,35 лв., 

подготвени са необходимите документи и е подадено искане за авансово плащане 

пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция на 08.04.2022 г. Авансовото 

плащане е получено на 15.05.2022 г. 

Т.5 

Сключени ДГ за наем. 

Т.6 

С договор от 06.04.2022 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.7 и 8 

Сключени са ДГ за наем 

Т.9 

          Проектът е одобрен                
 

 

 

По  ПРОТОКОЛ № 27 от заседание проведено на 24.03.2022 г.  са внесени 

12 докладни, приети са 12 решения, като 10 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

 

Т.1 

Тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-

2025 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.2 

Проектното предложение е подадено към Фонд „Социална закрила” на 

24.03.2022 г. След извършена оценка, същото е класирано като резерва. 

Т.3 

На 16.04.2022г. проектното предложение е подадено за кандидатстване по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ от 

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

настоящия момент тече етап на оценка. 

Т.4 

След обявяване на процедура за кандидатстване по мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ„Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ от Програмата за развитие на 
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селските райони за периода 2014 – 2020 г. проектното предложение ще бъде 

подадено. 

Т.5 

На 29.03.2022 г. Община Елхово изпрати копие от Решението на Общински 

съвет и Годишния доклад за 2021 г. на председателя на Областния съвет за 

развитие град Ямбол. 

Т.8 и 9 

С договор от 12.05.2022 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.10 и 11 

В процедура по сключване на ДГ 

Т.12 

Специален автомобил марка ФОРД, модел „ТРАНЗИТ“, с регистрационен № 

РА9048АТ, рама WF0ZXXTTFZ7E34102 е дарен на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ 

гр.Елхово съгласно сключен договор за дарение от 08.04.2022 г. и приемо-

предавателен протокол от 15.04.2022 г. 

 

 

По  ПРОТОКОЛ № 28 от заседание проведено на 14.04.2022 г.  са внесени 

14 докладни, приети са 14 решения, като 10 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

 

Т.1  

Информация за приемане сборния бюджет на община Елхово за 2022 г. е 

представена в срок в Министерство на финансите чрез Информационна система на 

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

Т.4 

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на 

движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската 

собственост на територията на община  Елхово е публикувана на сайта на община 

Елхово. 

Т.7 

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 01.04.2022 г. 

Т.8 

Издадена е заповед № РД-358/02.06.2022 г. за провеждане на публичен търг. 

На проведения на 21.06.2022 г. търг не се явиха кандидати. На проведения на 

28.06.2022 г. втори търг не се явиха кандидати. 

Т.9 и 10 

В процес на изпълнение 

Т.11 

Отпуснатите еднократни социални помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

Т.12 
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Преключен е срока за обжалване в ДВ 

Т.13 

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.14 

- За имота по т. 1.1 е издадена е заповед № РД-256/28.04.2022 г. за 

прекратяване на съсобственост. Дължимите по заповедта суми не са внесени и със 

заявление вх. № 94-З-182/20.05.2022 г. съсобственика ни уведомява, че се отказва 

от сключване на сделка.. 

- За имота по т. 1.2. е издадена е заповед № РД-255/28.04.2022 г. за 

прекратяване на съсобственост. Дължимите по заповедта суми са внесени на 

13.05.2022 г. и е сключен договор от 17.05.2022 г. надлежно вписан в Служба по 

вписванията – Елхово. 

 

 

 

По  ПРОТОКОЛ № 29 от заседание проведено на 26.05.2022 г.  са внесени 

16 докладни, приети са 16 решения, като 14 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

 

Т.1 

Наредба № 3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Елхово е публикувана на 

сайта на Община Елхово 

Т.3 

Сключен е договор на 13.06.2022 г. за възлагане  управлението  на МБАЛ 

„Св.Иван Рилски“ ЕООД с д-р Веселин Димитров Кънев за срок от 3 години. 

Т.4 

Решението на Общински съвет – Елхово за избор на  представител на община 

Елхово в Комисията за изработване на областна здравна карта е представено в 

Министерство на здравеопазването.  

Т.5 

Решението на Общински съвет – Елхово за избор на  представител на община 

Елхово в Комисията за изработване на областна аптечна карта е представено в 

Министерство на здравеопазването.  

Т.6 и 7 

С договор от 09.06.2022 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.8 

Издадена е заповед № РД-404/22.06.2022 г. за провеждане на публичен търг. 

Търгът ще се проведе на 12.07.2022 г. и 19.07.2022 г. втора дата. Предстои издаване 

на заповед за спечелил търга 

Т.9 
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- За имота по т. 1.1 е издадена заповед № РД-405/22.06.2022 г. за провеждане 

на публичен търг. Търгът ще се проведе на 12.07.2022 г. и 19.07.2022 г. втора дата. 

Предстои издаване на заповед за спечелил търга 

 - За имота по т. 1.2 е издадена заповед № РД-393/20.06.2022 г. за 

прекратяване на съсобственост. Предстои плащане след 12.07.2022 г. и сключване 

на договор 

 - За имота по т. 1.3 е издадена заповед № РД-394/20.06.2022 г. за 

прекратяване на съсобственост. Предстои плащане след 12.07.2022 г. и сключване 

на договор 

 - За имота по т. 1.4 е издадена заповед № РД-390/16.06.2022 г. за 

прекратяване на съсобственост. Предстои плащане и сключване на договор 

Т.10 и 11 

С договор от 09.06.2022 г. е възложено изработване на пазарната оценка на 

„ФД Консулт“ ЕООД гр. Ямбол. 

Т.12 
Инвестицията, финансирана от „ВиК“ЕООД - гр.Ямбол и непредвидена в 

подробната им инвестиционна програма за 2022г.,  представляваща актив: 

„Доставка и монтаж на потопяема сондажна помпа SAER FS 98E/28  в ПС 

„Изгрев“, на стойност 3736.05 лева без ДДС е заведена в баланса на общината на 

07.06.2022 г. 

Т.13 

Обявен в ДВ 

Т.14 

Издадена е заповед № РД-403/22.06.2022 г. за провеждане на публичен търг. 

Търгът ще се проведе на 12.07.2022 г. и 19.07.2022 г. втора дата. Предстои издаване 

на заповед за спечелил търга 

Т.15 

Определените награди за постигнати високи резултати на жители от 

общината са изплатени в пълен размер. 

 

 

По  ПРОТОКОЛ № 30 от заседание проведено на 23.06.2022 г.  са внесени 

11 докладни, приети са 11 решения, като 10 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

Т.1 

Кметът на община Елхово взе участие в общото събрание на Асоциация по 

ВиК при Областна администрация - Ямбол и гласува по точките от дневния ред 

съгласно мандата даден му от Общински съвет.  

Т.3  

Възложено е маркирането на дървата за огрев 

Т.4, 5, 6 и 7 

Предстои възлагане на пазарна оценка. 

Т.8 

- за имотите по т. 1.1 и 1.3 предстои издаване на заповед за провеждане на 

търг 
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 - за имотите по т. 1.2 и 1.4 предстои издаване на заповеди за ликвидиране на 

съсобственост и определяне на купувач 

Т.9 

Няма внесен ПУП-ПРЗ за одобрение 

Т.10 

Определените награди за постигнати високи резултати на жители от 

общината са изплатени в пълен размер. 

Т.11 

Средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и 

семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово в 

размер на 2000 лв. са изплатени.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪР  КИРОВ 
Кмет на община Елхово 

 


