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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 2022 г. - юни  2022 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 2022 г. - юни  

2022 г. , по време на който сме провели шест заседания. Разгледани са общо 

76 докладни и са приети 73 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) 

4 16 90 % 

2 ОСТСУЕ(Общинскасобственост, 

терипориално и селищно устройство и 

евроинтеграция) 

6 42 93 % 

3 СПОД(Социална политика и 

обществени дейности) 
6 21 93 % 

4 ЗОРПК(Законност, обществен ред 

и противодействие на корупцията) 
6 17 80 % 

 
 

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

ЗМСМА Общински съвет е приел следните правилници, наредби, 

отчети и програми:   

 

- решение № 277/25/1/ изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елхово 

- решение № 279/25/5/ Приемане на отчет за дейността на Mестната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните към община Елхово за 2021 г.    

- решение № 280/25/6/ Приемане на Общински план за младежта  за 2022 

година. 

- решение № 281/25/7/ Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност на територията на Община Елхово за 2022 година. 

- решение № 282/25/8/  Приемане на отчет за изпълнение на Годишната 

програма за развитие на туризма в община Елхово за 2021 година и 

Програма за развитие на туризма в община Елхово за периода 2022-2023 

година. 

- решение № 286/26/1/ Програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост на община Елхово за 2022 г. 

- решение №287/26/2/  Приемане на годишен отчет за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на дружествата с 

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

МБАЛ“Св.Иван Рилски“ ЕООД 

- решение №301/27/5/  Одобряване на Годишния доклад за наблюдението 

на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Елхово за 

2021 година. 

- решение № 302/27/6/  Приемане на Общинска програма за закрила на 

детето за 2022год. 
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- решение № 312/28/4/  изменение и допълнение на  Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната 

и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на 

територията на община  Елхово. 

- решение № 313/28/5/  Приемане на  Годишен  план за изпълнение на 

общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Елхово за 2022 г. 

- решение № 314/28/6/ Доклади на читалищата в община Елхово за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 

2021 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година. 

- решение № 323/29/1/  изменение и допълнение на Наредба № 3 за обема 

за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Елхово 

- решение № 324/29/2/ Приемане на Общинска програма за намаляване на 

риска от бедствия 2021-2025 г. 

 

 

ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

 

- решение № 298/27/2/ Кандидатстване на Община Елхово с проектно 

предложение към Фонд „Социална закрила” за закупуване на оборудване и 

обзавеждане за Дом за стари хора с. Чернозем. 

- решение №299/27/3/  Кандидатстване с проект с наименование „Основен 

ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул.„Черно море“ от ул. 

„Чаталджа“ до ул.„Драгоман“ 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. 

- решение №299/27/4/ Кандидатстване с проект с наименование „Основен 

ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. 

„Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“ 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. 
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БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

- решение № 278/25/2/ Удължаване срока на погасяване на дългосрочен 

общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в 

България – ФЛАГ“ЕАД 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.“ 

-  решение № 289/26/4/  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 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

- решение № 297/27/1/ Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за 

местните дейности  на община Елхово за 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

- решение № 309/28/1/ Приемане сборен бюджет на община Елхово за 

2022 г. 

- решение № 310/28/2/ Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.на 

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

- решение № 311/28/3/  Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г. на 

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

- решение № 334/29/12/ Одобряване на направена инвестиция 

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

инвестиционна програма за 2022г. 

- решение № 338/29/16/ 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 

 

 

 

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 



 5 

преобладаваща част от отделни имоти или са станали съсобственици с 

Общината при изменения в регулацията на поземлените имоти, делба. 

 

- решение № 328/29/6/, 332/29/10/, 342/30/4/, 343/30/5/, 344/30/6/,  345/30/7/  

продажба  на имоти – частна общинска собственост 

- решение № 291/26/6/, 304/27/8/, 305/27/9/, 329/29/7/, 333/29/11/       

продажба  на имоти – частна общинска собственост чрез прекратяване на 

съсобственост 

- решение № 292/26/7/, 317/28/9/, 336/29/14/  отдаване под наем на имоти 

частна общинска собственост 

- решение № 293/26/8/ отдаване под наем на имоти публична общинска 

собственост 

- решение № 316/28/8/, 330/29/8/  продажба на вещи частна общинска 

собственост  

- решение № 322/28/14/, 331/29/9/, 346/30/8/   определяне на пазарни цени 

за проджаба на недвижими имоти частна общинска собственост. 

- решение № 290/26/5/ 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 № 306/27/10/ Предложение за предоставяне под наем на 

обработваеми земи - частна, общинска собственост за срок от десет  

стопански години.         

- решение № 307/27/11/  Определяне на пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване от общинския поземлен фонд. 

- решение № 283/25/10/ Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на 

„Кабел СрН 20 кV за външно захранване, като част от комплексен проект 

за инвестиционна инициатива за строеж: „Кабел СрН 20 кV за външно 

електрозахранване  на Крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в  ПИ 

с идентификатори:  43459.502.41, 43459.502.42,   43459.502.43 и 

43459.53.1019  по КК на землище с.Лесово 

- решение № 285/25/12/ Изработване на ПУП-Парцеларен план  за 

определяне трасе на подземен ел.кабел 1кV от поз.имот VІ-118, кв.35  по 

плана на  с.Бояново до ТП/БКТП 3К БОЯНОВО, КЛ/ВЛ ТЕНЕВО, п/ст 

ЕЛХОВО в поз.имот с идентификатор 06001.472.1 

- решение№ 303/27/7/ Приемане на списък за броя, видът и 

местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2022 г. 

- решение № 294/26/9/ Разрешение изработване   на ПУП-план за 

застрояване по чл.4, ал.1 от Наредба №19 за застрояване в земеделските 

земи без промяна на предназначението им за поземлен имот с 

идентификатор 43459.41.385 по КККР на  землище с.Лесово, общ.Елхово, 

обл.Ямбол 
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- решение № 295/26/10/ Изменение на Решение № 348/29/11 от 22.03.2018 

г. и Решение № 52/5/12 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Елхово за 

промяна на началните цени за добив и продажба на дървесина на 

територията на община Елхово. 

- решение № 295/26/11/ Одобряване на Годишен план за ползване на 

дървесина през 2022 година в гори собственост на община Елхово 
- решение № 318/28/10/, 341/30/3/ Предложение за добив и продажба на 

добитата дървесина и дърва за огрев за местното население от горски 

територии – общинска собственост за 2022 г. 

- решение № 320/28/12/ Одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи 

на техническа инфраструктура на трасе за транспортен достъп до УПИ І-

148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 по 

КККР на  с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол 

- решение № 335/29/13/ Одобряване на ПУП-Парцеларен план  за 

определяне трасе на подземен ел.кабел 1кV от поз.имот VІ-118, кв.35  по 

плана на  с.Бояново до ТП/БКТП 3К БОЯНОВО, КЛ/ВЛ ТЕНЕВО, п/ст 

ЕЛХОВО в поз.имот с идентификатор 06001.472.1 

- решение № 340/30/2/ Одобряване на допълнение към Годишен план за 

ползване на дървесина през 2022 година в гори собственост на община 

Елхово 

- решение № 347/30/9/ Изработване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен 
устройствен план- план за регулация и застрояване)  за поземлен имот с 
идентификатор 58801.57.12 по КККР на с. Пчела. местност „Юришки 
гробища“ община Елхово.  

 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

- решение № 288/26/3/ 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, 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 № 325/29/3/  Утвърждаване на класирането и определяне на 

управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, в изпълнение на решение 

№288/26/3 по Протокол №26 от заседание на Общински съвет – Елхово, 

проведено на 25.02.2022 г.   

- решение № 326/29/4/ Определяне на представител на община Елхово в 

Комисията за изработване на областна здравна карта. 
- решение №326/29/5/  Определяне на представител на община Елхово в 

Комисията за изработване на областна аптечна карта. 
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- решения № 319/28/11/, 337/29/15/,  348/30/10/  Отпускане на еднократни 

социални помощи на граждани от общината. 

- решения № 349/30/11/ Отпускане на средства за финансово подпомагане 

на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни 

проблеми, живущи на територията на община Елхово 

 

 

 

 

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 


