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През 2021 г. дейността на община Елхово бе насочена към 

осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети в 

условията на епидемична обстановка, предизвикана от разпространението на 

COVID-19 и в условията на динамична политическа обстановка, поради 

проведени извънредни парламентарни избори.  

 

Годишния финансов отчет на община Елхово за 2021 г. подлежи на 

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

Сметната палата. През м.юни 2022 г. одитен екип на Сметна палата провери 

финансовия отчет на общината и изрази немодифицирано мнение съгласно 

получен проект на одитен доклад на 12.08.2022 г. 

 

По бюджета на първостепенния разпоредител община Елхово 

функционират 9 броя второстепенни разпоредители. 

 

Първоначално приетия сборен бюджет на община Елхово за 2021 г. 

бе в размер на 19 032 463 лв., в т.ч.: 

- държавни дейности 11 152 743 лв. 

- местни дейности 7 372 720 лв. 

- дофинансиране на държавни дейности 507 000 лв. 

 

Преходният остатък от минали години бе в размер на 4 757 771 лв., 

в т.ч.: 

- държавни дейности 1 436 296 лв. 

- местни дейности 3 321 475 лв. 

 

Актуализиран бюджет 2021 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 31.12.2021 г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на 

20 833 945 лв. Изменението през годината е в размер на 1 801 482 лв. и е 

свързано с: 

 увеличение обща субсидия §31/11 – 32 312 лв. 

 увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/18 – 400 778 лв. 

 увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/28 – 257 436 лв. 

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

112 006 лв. 

 получени трансфери §61/01 – 1 437 163 лв. 

 трансфери за програми за временна заетост §61/05 – 107 994 лв. 



 получени трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз §62/01 – 465 794 лв. 

 предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз §62/02 – „-„ 202 308 лв. 

 предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз §62/02 – „-„ 465 794 лв. 

 получени трансфери от ПУДООС §64/01 – 27 731 лв. 

 получени временни безлихвени заеми от ЦБ §74/00 – 465 794 лв. 

 възстановени временни безлихвени заеми от ЦБ §74/00 – „-„465 794 

лв. 

 друго финансиране /отчисления община Болярово/ §93/36 - „-„41 353 

лв. 

 промени съгласно решения на Общински съвет – „-„331 177 лв. 

 получени дарения §45/01, отразени съгласно заповед на кмета на 

общината – 900 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  

2020 г. 

Отчет  

2021 г. 

1. Собствени приходи 2 882 269 3 241 115 

 в т.ч. данъчни приходи 900 013 1 071 043 

           неданъчни приходи 1 982 256 2 170 072 

2. Взаимоотношения с ЦБ 12 070 307 12 675 210 

3. Трансфери  -727 918 1 287 926 

4. Временни безлихвени заеми -836 194 972 765 

5. Заеми от банки и други лица в 

страната 

1 290 768 -1 122 915 

 в т.ч. получени заеми от други лица 

в страната 

1 290 768 84 865 

           погасени заеми от други лица в 

страната 

- -1 207 780 

6. Временно съхранявани чужди 

средства по проекти 

10 632 11 832 

7. Друго финансиране -200 818 -75 139 

8. Остатък от предходен период 2 907 901 4 757 771 

9. Остатък към края на периода -4 757 771 -4 860 961 

 Всичко: 12 639 176 16 887 604 

 



 

Постъпленията от собствени приходи към 31.12.2021 г. са в размер 

на 3 241 115 лв., в т.ч. приходи от разпоредители на делегирани бюджети 

37 032 лв. За сравнение през 2020 г. са събрани 2 882 269 лв., а през 2019 г. са 

2 725 805 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 2021 г. са 

постъпили 1 071 043 лв. или  спрямо 2020 г. са събрани със 171 030 лв. повече, 

когато са събрани 900 013 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 2021 г. е  2 170 072 лв. През 2020 г. са събрани 

1 982 256 лв., т.е. през отчетната 2021 г. са със 187 816 лв. повече. 

Увеличението се дължи основно на постъпили повече приходи от продажба на 

земя.  

Основен дял от приходната част на бюджета и през 2021 г. заемат 

бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет – 12 675 210 лв. или 

74,6% от всички приходи. 

През 2021 г. трансферите са на обща стойност 1 287 926 лв., в т.ч. 

получени трансфери между бюджетни сметки в размер на 1 545 157 лв. от 

МТСП, Областна администрация-Ямбол, Национален статистически институт, 

Министерство на културата, МРРБ, МОН, Агенция „Пътна инфраструктура“, 

ДФ“Земеделие“; получени трансфери от ПУДООС в размер на 27 731 лв.; 

предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския 

съюз в размер на „-„284 962 лв. 

Предоставените временни безлихвени заеми от общинския бюджет за 

обезпечаване реализацията на проекти са на обща стойност „-„ 169 667 лв. за 

изпълнение на проекти по ОП”Развитие на човешки ресурси”, ОП“Околна 

среда“ и ПРСР 2014-2020. През 2021 г. са възстановени временни безлихвени 

заеми на общината в размер на 1 142 432 лв. след реализация и отчитане на 

изпълняваните проекти. 

През 2019 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“. Усвоените средства през 2019 г. са 2 018 350 лв.,  

през 2020 г. в размер на 1 290 768 лв. и през 2021 г. в размер на 84 865 лв. През 

2021 г. стартира погасяването на дългосрочните кредити. Направените 

погасителни вноски са в размер на 1 207 780 лв. 



Временно съхраняваните средства са по изпълнявани проекти от 

разпоредителите на делегиран бюджет в размер на 11 832 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 2021 г. възлизат на 

„-„75 139 лв.  

Годината приключваме с наличност в размер на 4 860 961 лв., в т.ч. за 

държавни дейности 1 474 840 лв. и местни дейности 3 386 121 лв. 

 

 

 

Разпределение на разходите по бюджетни разпоредители 

  

№ по 

ред 

Наименование Стойност 

 І. Първостепенен разпоредител 

1. Община Елхово 7 984 819 

 ІІ. Второстепенни разпоредители 

1. Общинска просвета 1 895 773 

2. Служба “Социални дейности” 1 233 933 

3. ПГ ”Св.Климент Охридски”          918 090 

4. ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” 1 349 075 

5. ОУ” Св.Паисий Хилендарски” 1 536 558 

6. ОУ”Хаджи Димитър”, с.Гранитово   582 313 

7. ОУ”Св.П.Хилендарски”, с.Бояново         283 382 

8. ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“, с.Бояново     911 493 

9. Етнографско – Археологически музей    192 168 

 Всичко: 16 887 604 

 

 

 

 

 

 

 



Разпределение на разходите по функции 

 

№  

 

Функция Държавни 

дейности 

Местни 

дейности 

Дофинанс

ирани 

дейности 

Общо: 

1. „Общи държавни 

служби” 

1 392 834 -205 207 381 823 1 569 450 

2. „Отбрана и 

сигурност” 

155 736 

 

13 070 

 

- 168 806 

 

3. „Образование” 

 

7 185 958 352 986 

 

49 977 

 

7 588 921 

 

4. „Здравеопазване” 209 083 

 

136 750 - 345 833 

 

5. „Соц.осигуряване, 

подпомагане и 

грижи” 

1 899 295 352 193 

 

51 896 

 

2 303 384 

 

6. „Жилищно 

строителство, БКС 

и ООС” 

- 3 616 537 

 

- 3 616 537 

 

7. „Почивно дело, 

култура и религ. 

дейности” 

482 906 

 

289 667 

 

10 000 

 

782 573 

 

8. „Икономически 

дейности и 

услуги” 

71 551 

 

353 116 

 

- 424 667 

 

9. „Разходи 

некласифицирани 

по други функции“ 

- 87 433 - 87 433 

 Всичко: 11 397 363 4 996 545 493 696 16 887 604 

 

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета традиционно 

заема функция “Образование” – 44,94%. Втора по относителен дял е функция 

“Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” спрямо общите 

разходи – 21,42%. Трето място се заема от разходите за осигуряване на 

социалните услуги в общината в размер на 13,64% от общите разходи 

отнесени към функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. 

Функция “Общи държавни служби” заема четвърто място в относителния дял 

на общите разходи с 9,29%. Отчетът на функция “Почивно дело, култура и 

религиозни дейности” е 4,63%. Шеста по относителен дял на изпълнение е 

функция “Икономически дейности и услуги” с 2,51% от сборния отчет. 

Относителният дял на изпълнение във функция „Здравеопазване” е 2,05%. С 

най-нисък относителен дял са функция “Отбрана и сигурност” 1,00% и 

функция „Разходи некласифицирани по други функции“ 0,52%. 



Предоставени субсидии 

 

 

Наименование Стойност 

Сдружение „ОФК – Елхово” 16 622 

Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012” 4 984 

Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа” 8 159 

Ученически спортен клуб 2 497 

Сдружение „Елхово рейсинг клуб“ 2 987 

МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД 69 000 

„Медицински център №1-Елхово“ЕООД 20 000 

Еднократни помощи по решения на Общински съвет 6 445 

Помощи за покриване на част от разходите за 

погребения 
27 319 

Субсидия за развитие на читалищната дейност на 

територията на общината 
10 000 

Всичко: 168 013 

 

 

Извършени текущи ремонти 

 

ОБЕКТ Стойност 

Ремонт на уличната мрежа в населените места на община Елхово 

съгласно ПМС №360/10.12.2020 г. и ФО-70/17.12.2020 г. 

1 000 000 

Разширение гробищен парк, гр.Елхово – преместване ограда, 

бетониране на чакълирани алеи, отводняване 

50 937 

Ремонт на язовири на територията на община Елхово 4 968 

Ремонт покрив Многофункционална спортна зала, гр.Елхово  с 

термопанели 

29 998 

Възстановяване пропаднал покрив и отводняване клуб по бокс 

ул."Славянска" гр.Елхово  

2 517 

Ремонт покрив здравна служба с.Бояново 

 

17 341 

Ремонт покрив и вътрешно измазване кметство с.Жребино 

 

4 957 

Ремонт здравна служба с.Маломирово 1 214 

Ремонт кухненския блок – ДГ „Невен“, база ул.“Ангел Вълев“ 1 476 



Измазване на стълбище и спални помещения ДГ“Невен“, с.Лесово 

 

2 143 

Измазване на стълбище и спални помещения ДГ“Невен“, 

с.Гранитово 

1 142 

Ремонт тоалетна към спортен салон ДГ“Надежда“  1 373 

Ремонт умивални към спортен салон ДГ“Надежда“ 

 

1 770 

Ремонт стая до физкултурен салон ДГ“Надежда“ 926 

Ремонт тоалетни ДГ“Надежда“, с.Маломирово  1 639 

Ремонт ДГ“Надежда“ гр. Елхово - закупуване на стелажи 12 броя 

за физкултурен салон и на венециански щори 

3 134 

Доставка и монтаж аспирация над уредите за топлинна обработка в 

кухненския блок – ДГ „Невен“,база ул.“Ангел Вълев“ 

4 147 

Превантивна дейност - аварийно възстановяване участък от път 

Маломирово - Чернозем 

5 765 

ремонтни работи на общински път JAM 2091-/ JAM 2089, Коневец-

Граница общ. (Тунджа-Елхово)-Трънково-/III-7008/ 

72 756 

Всичко: 1 208 203 

 

 

Извършените капиталови разходи са в размер на 4 279 827  лв., в т.ч. 

по източници на финансиране: 

 

№ по 

 ред 

Източник на финансиране Стойност 

 - бюджетни средства 1 685 696 

1. Обща субсидия от Централния бюджет 43 380 

2. Целева субсидия за КР 819 900 

3. Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии 

и трансфери 

451 323 

4. Собствени средства , вкл.преходен остатък 350 648 

5. Други източници на финансиране (ПУДООС, други) 20 445 

   

 - извънбюджетни средства 2 594 131 

6. ДФ“Земеделие“  928 154 

7. Оперативни програми 1 665 977 

  

Всичко капиталови разходи: 

 

4 279 827 

 

 



Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 

2021 г. финансирани от бюджетни  средства: 

 

ОБЕКТ Стойност 

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА 1 061 042 

Основен ремонт ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Черно море“ до 

ул.“Търговска“ и от ул.“Търговска“ до ул.“Ж.Петков“;  

ул.“Ж.Петков“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до 

ул.“Вардар“  и  ул.“Асен Златаров“ в участъка от 

ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Вардар“ 

1 061 042 

  

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА 572 601 

§52-01- Придобиване на компютри и хардуер 55 232 

Закупуване на компютри /лаптопи/ - 2 броя – ПГ“Св.Кл.Охридски“ 3 298 

Закупуване на компютри /лаптопи/ - 5 броя – ПГ“Св.Кл.Охридски“ 4 778 

Закупуване на 1бр. интерактивен дисплей 86 инча за изграждане на 

иновативен STEM център в ПГ“Св.Кл.Охридски“ 

6 237 

Закупуване на 27бр. лаптопи за изграждане на иновативен STEM 

център в ПГ“Св.Кл.Охридски“ 

24 952 

Закупуване на 2бр. принтери за изграждане на иновативен STEM 

център в ПГ“Св.Кл.Охридски“ 

2 997 

Закупуване на 1бр. 3D скенер за изграждане на иновативен STEM 

център в ПГ“Св.Кл.Охридски“ 

5 092 

Закупуване на 1 бр. мултимедиен проектор ПГ“Св.Кл.Охридски“ 1 200 

Закупуване на компютърни конфигурации – 8 броя – 

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 

5 603 

Закупуване на преносим компютър 1 бр. за ДГ“Невен“ 1 075 

§52-03-Друго оборудване, машини и съоръжения 60 517 

Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван 

Рилски“ЕООД 

16 475 

Закупуване на 1бр. хардуерно оборудване /шкаф за зареждане на 

лаптопи/  за изграждане на иновативен STEM център в 

ПГ“Св.Кл.Охридски“ 

1 452 

Закупуване на нов трактор – ПГ по МСС“Ернесто Че Гевара“, 

с.Бояново 

39 540 

Закупуване на климатик за Социална кухня – Служба „Социални 

дейности“ 

1 600 

Закупуване климатик – компютърен кабинет – 

ОУ“Св.П.Хилендарски“ 

1 450 

§52-04-Придобиване на транспортни средства 16 500 

Закупуване на лек автомобил за Социална кухня 16 500 

§52-05- Придобиване на стопански инвентар 22 998 

Закупуване на ново ремарке за трактор с полезен товар 10 000 кг. – 22 998 



ПГ по МСС“Ернесто Че Гевара“, с.Бояново 

§52-06-Придобиване на инфраструктурни обекти 417 354 

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“  

269 116 

Закриване и рекултивиране на общинско депо за битови отпадъци 

на гр.Елхово / ПУДООС/ 

31 125 

Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община 

Елхово по ПРСР (МИГ) 

1 440 

Реконструкция водопроводна мрежа гр.Елхово – ул. „Марица“ от 

о.т.139 до о.т.306 (от ул.“Търговска“ до ул.“Велико Търново“) 

115 673 

§52-19-Придобиване на други ДМА 0 

  

Параграф 53-00 Придобиване на НДА 21 504 

§53-09-Други НДА  21 504 

Изработване на Общ устройствен план на община Елхово – 35% 

съфинансиране и 65% МРРБ 

21 504 

  

Параграф 55-00 Капиталови трансфери 30 549 

§55-01-Капиталови трансфери за нефинансови предприятия 30 549 

Закупуване на хематологичен анализатор за МБАЛ“Св.Иван 

Рилски“ЕООД 

9 960 

Закупуване на кръвногазов анализатор за МБАЛ“Св.Иван 

Рилски“ЕООД 

10 589 

Закупуване на болнични легла 7 броя за МБАЛ“Св.Иван 

Рилски“ЕООД 

10 000 

  

Общо КР от бюджетни средства: 1 685 696 

 

 

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през 

2021 г. финансирани с извънбюджетни средства от ДФ“Земеделие“ и 

Оперативни програми: 

 

ОБЕКТ Стойност 

І. ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 928 154 

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА 897 450 

проект „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град 

Елхово“ по ПРСР 

728 889 



проект  „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт 

на три броя читалища в община Елхово” по ПРСР 

168 561 

  

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА 30 704 

§52-06- Изграждане на инфраструктурни обекти 30 704 

проект  „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра 

в община Елхово”  

30 704 

  

ІІ. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 1 665 977 

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА 211 174 

проект „Създаване на условия за качествено професионално 

образование, чрез подобряване на сградния фонд и 

материалната база на Професионална гимназия по 

Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ по 

Оперативна програма “Региони в растеж“ 

211 174 

  

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА 1 454 803 

§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 1 454 803 

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” 

1 454 803 

  

Общо КР от извънбюджетни средства: 2 594 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИВЛЕЧЕНИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

и ПРСР 2014-2020 

 

Във връзка с реализацията на спечелени проекти по оперативни 

програми и ПРСР през 2021 г. са постъпилите трансфери в общ размер на  

4 019 111 лв., както следва: 

 

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

размер на 285 262 лв. и се отнасят за следните проекти: 

1. проект „Приеми ме 2015” – 11 028 лв.  

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

в Община Елхово“ – 47 245 лв. 

3. проект „Патронажна грижа +“ – 203 083 лв. 

4. проект „Нова възможност за младежка заетост“ – 22 040 лв. 

4. проект „Обучения и заетост на хора с тр. увреждания”– 1 866 лв. 

 

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

подпомагане” са в размер на 12 029 лв. и се отнасят за проект: 

1. проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово” – 12 029 лв. 

 

Привлечените средства по ОП”Региони в растеж” са в размер на 454 939 

лв. и се отнасят за следните проекти: 

1. проект „Създаване на условия за качествено професионално 

образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната 

база на Професионална гимназия по Механизация на селското 

стопанство „Ернесто Че Гевара“ – 404 786 лв. 

2. проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

(РСПБЗН)-Елхово“ – 9 943 лв. 

3. проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на 

Регионална дирекция „Гранична полиция“-Елхово“ – 40 210 лв. 

 

Привлечените средства по ОП”Околна среда” са в размер на  2 292 166 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” – 2 292 166 лв. 

 

Привлечените средства по ОП”Наука и образование за интелигентен 

растеж” са в размер на 87 062 лв. и се отнасят за следните проекти: 

1. проект „Подкрепа за успех“ – 46 231 лв. 

2. проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование ” – 32 059 лв. 

3. проект „Образование за утрешния ден“ – 3 952 лв. 



4. проект „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“ – 4 820 лв. 

 

Привлечените средства по Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 са в размер на 887 653 лв. и се отнасят за следните проекти: 

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

Елхово“ – 465 794 лв. 

2. проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт 

на три броя читалища в община Елхово“ – 102 530 лв. 

3. проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в 

община Елхово“ – 135 527 лв. 

4. проект „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър 

Стамболийски“ в град Елхово“ – 183 802 лв. 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ДРУГИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА 

 

1. ПУДООС – обект „Закриване и рекултивиране на общинско депо за 

битови отпадъци на гр.Елхово” – 18 400 лв. 

2. ПУДООС - проект „Създаване на зона за отдих в с.Бояново“, 

изпълняван от кметство с.Бояново по Национална кампания „Чиста 

околна среда“ – 6 831 лв.  

3. ПУДООС -  проект „Да играем на открито и да бъдем все по-здрави“, 

изпълняван от ДГ“Надежда“ по Национална кампания „Чиста околна 

среда“ – 2 500 лв.  

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

помощ“ съгласно сключено Споразумение между Националния 

осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община 

Елхово – 742 019 лв. 

5. МТСП/Агенция „Социално подпомагане“ – услуга „Приемна грижа“ 

- 158 954 лв.  

6. МТСП - изплащане на възнаграждения на персонала нает по 

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

92 104 лв., ОУ“П.Хилендарски“, с.Бояново 9 009 лв. и 

ПГ“Св.Кл.Охридски“ 6 857 лв.  – общо 107 970 лв. 

7. Националния статистически институт - извършване на преброяване 

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

- 170 лв.  

8. Министерски съвет, Областна администрация - Ямбол за 

организиране и провеждане на Парламентарни избори на 04.04.2021 

г., 11.07.2021 г. и 14.11.2021 г. – 339 220 лв. 



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

текущо поддържане на Републиканските пътища в границите на 

града – 13 917 лв. 

10. Министерство на културата - изпълнение на на редовни теренни 

археологически проучвания и теренна консервация на договорените 2 

археологически обекта от второстепенен разпоредител Етнографско-

Археологически музей – 52 257 лв.   

11. ДФ“Земеделие - разходи за ДДС по проект „Основен ремонт на част 

от уличната мрежа в град Елхово“ – 202 308 лв. 


