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Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т 
за изпълнение на Програмата за управление през 2022 г. 

                  на Петър Андреев Киров – кмет на Община Елхово 
                                          /МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА/ 

 

 През четвъртия мандат на управление екипът на община Елхово 

заложи като стратегическа цел „Община Елхово  - добро място за живеене, 

образование и бизнес. Притегателно място, осигуряващо условия за 

развитие на младите хора, спокойни старини за възрастните хора и подкрепа 

за бизнес идеи и инвестиции.“  

  За местната власт януари месец е време за равносметка – за 

свършеното и за оставащото, за мечтаното и за възможното. Отива си една 

трудна 2022 година. Година, в която предизвикателствата идваха едно след 

друго -  парламентарна криза, икономическа криза, ръст в цената на 

строителните материали и стоки, скок в цените на енергоносителите и оттам 

постоянно нарастващи цени на стоките и услугите. Година, в която най-

важното бе да направим възможното за опазване на здравето на нашите 

съграждани в условията на здравната криза, но и да подкрепим запазването 

на работните места и доходите, да осъществим възможната нормалност в 

организацията на работа на детски ясли, градини и училища. В тази 

ситуация местната власт беше единствената власт, която остана стабилна 

през цялата година и имаше основна отговорност в грижата към 

гражданите.  

Въпреки многото кризисни ситуации в страната и света, годината  за  

община Елхово приключи добре. Постигнахме не малко за всички нас – 

хората, които живеем и работим тук, за възрастните ни родители, за децата, 

които сега растат и, надявам се, ще останат тук. 

2023 година започваме с добра финансова устойчивост на общината, с 

осигурено финансиране на основните дейности  – образование, 

здравеопазване, социалните дейности,  проекти в сферата на 

инфраструктурата и другите  услуги. 

Настоящият отчет, структуриран по направления на дейността на 

администрацията  дава информация за най-важната част от извършеното в 

постигането на приоритетите за мандата, за предизвикателствата и 

бъдещите ни намерения в края от третата година от мандата. 

 

КАКВО НАПРАВИХМЕ: 

 

І. За здравеопазването в общината: 

Здравеопазването е изключително важен приоритет за общинското 

ръководство. В условията на здравна и икономическа криза опазването на 

живота и здравето на населението през годината беше на преден план. 



2 

 

Общината задели средства за дофинансиране на общинската болница. 

Предоставената субсидия е в размер на 68 600 лв. Средствата са използвани 

за закупуване на лекарства, ремонт радиатори и друга издръжка на 

лечебното заведение. 

На „Медицински център №1 – Елхово“ ЕООД,  след решение на 

Общински съвет –Елхово бяха осигурени 25 х.лв за изпълнение на 

противоепидемичните мерки и подпомагане на текущата дейност. 

За МБАЛ“Свети Иван Рилски“ ЕООД бе закупен нов портативен 

ехографски апарат с трандюсери за изследване на коремни органи, 

щитовидна жлеза, сърце, бял дроб и репродуктивни органи. Апаратът е на 

стойност 33 420 лева. Той е лесно преносим и може да се използва за 

диагностика в акушерството, гинекология, урология, малки органи, 

периферни съдове, педиатрия, мускулно-скелетни, кардиологични и  

неврологични проблеми, глава при възрастни, глава при новородени и 

други. Широкият спектър ултразвукова диагностика, която новият апарат 

прави, дава възможност на медицинските специалисти да обогатят 

професионалния си опит и да повишат качеството на предоставяната услуга. 

На  МБАЛ“Свети Иван Рилски“ ЕООД през годината е предоставена и нова 

система за обратна осмоза за отделението за хемодиализа.Направената 

инвестиция е на стойност 60 х.лв. Апаратът позволява конфигурация на 

едностъпкови и двустъпкови системи за обратна осмоза за захранване на 

над 50 апарата за хемодиализа. Системата омекотява  водата  и премахва 

калциевите и магнезиевите соли и тежките метали. Отделението по 

хемодиализа обслужва ежедневно нуждаещите се от лечение пациенти от 

общините Елхово, Болярово и Тополовград. Със закупуването на новата 

апаратура за болницата, община Елхово подобри условията за работа на 

лекарите и медецинския персонал и  осигури по-добро лечение на 

нуждаещите се. 

Осигурени са средства за закупуване на мамограф за МБАЛ“Св.Иван 

Рилски“ЕООД – на ст-ст 77 760 лева и на ехокардиограф за „Медицински 

център №1-Елхово“ЕООД – на ст-ст 21 360 лева.  Сключени са договори, 

като доставките ще бъдат извършена през 2023 г. 

110 274 лева бяха усвоени за осигуряване достъп на специализирани 

автомобили за здравни услуги  по улиците на  гр.Елхово. 

Общината инвестира в общинската болница и медицинския център с 

цел заздравяване на  положението им и подпомагане на  техните 

ръководства за справяне с предизвикателствата на времето, белязано от 

здравната и икономическа  криза в страната. Направеното от общината  е 

израз  на стремежа на общинското ръководство за подобряване на 

здравеопазването в региона. 
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ІІ. За образованието: 

Образованието е предизвикателство пред всички ангажирани 

институции в тази сфера. Това наложи необходимостта при определяне  

политиката на  Община Елхово образованието да е изключително важен  

приоритет. Основната цел е  всяко дете или ученик да получи адекватно за 

него образование, чрез което да повиши качеството на своя живот и да бъде 

активна част в общността. Израз на това е финансирането на функция 

„Образование” , която е с най – голям относителен дял спрямо разходите за 

всички останали функции - 45,25%. 

Образователната система в общината е добре организирана и 

материално обезпечена. Наличната мрежа от учебни заведения е с 

оптимизирана структура, съобразена с действащите законови и подзаконови 

документи и нормативи, с местните и държавни стратегии за развитие на 

образованието. 

През 2022 година общинската образователна система включва: една 

профилирана гимназия, една професионална гимназия, четири основни 

училища, две  детски градини с  общо седем бази  и един център за 

подкрепа за личностно развитие - общински детски комплекс. 

 По данни на информационната система „Админ М” на МОН към 

01.12.2022 година в общинските училища се обучават 1125 ученици в 

редовна форма, 26 ученици в самостоятелна форма. Общия брой на децата 

от детските градини към 01.12.2022 г. е 356 - организирани в 18 групи, в 

това число 26 деца в 2 яслени групи. 

От общинските училища три са средищни – ОУ”Св.св.Кирил и 

Методий” гр. Елхово, ОУ”Хаджи Димитър” с. Гранитово, ОУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. Бояново, а ОУ”Хаджи Димитър” с. Гранитово и 

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” с. Бояново са и защитени училища. Децата и 

учениците от населените места на общината, в които няма училища и детски 

градини са обхванати  в средищните и приемащи училища и детските 

градини. Осигурен е безплатен транспорт на 139 ученици  и 4 деца по 

междуселищната транспортна  мрежа и на 190 ученици и 34 деца с четири 

училищни автобуси.  

В училищата и детските градини на територията на гр.Елхово 

интегрирано се обучават 24 ученици и 10 деца със специални образователни 

потребности. 

На 175 деца от подготвителните групи и на 392  ученици от 1 – 4 клас 

се осигурява закуска, мляко, плодове и /или зеленчуци. Получените 

средства за 2022 г. са в размер на 79921 лева.  

         През 2022 г. родителите  не дължат такси за ползване на детска 

градина.  

Чрез общината през 2022 г. училищата получиха допълнително 

финансиране по следните Национални програми, финансирани от МОН: 
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- Национална програма ”Оптимизиране на вътрешната структура на 

персонала ” – 230759 лева;  

- Национална програма ”Информационни и комуникационни 

технологии в системата на предучилищното и училищно образование” - 

4370 лева; 

- Национална  програма мярка ”Без свободен час в училище” – 980 

лева. 

- Национална програма мярка ”Ученически олимпиади и състезания” 

– 1300 лева. 

- Национална  програма  ”Заедно в изкуството и спорта”  - 19451 лева. 

- Национална програма  ”С грижа за всеки ученик ” - 3696 лева. 

ДГ„Надежда“ и ДГ„Невен“ и тази година  работят по проект "Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование". Средствата 

предоставени по проекта за 2022 г. са в размер на 14915 лева. 

В изпълнение на нормативните изисквания са закупени покривала за 

пясъчници  в ДГ"Невен - 5 броя, на стойност - 1 293 лв. Извършени са 

частични ремонти на  покривите на  ДГ“Невен“ на базите на  

ул.“Славянска“  и ул.“Ангел Вълев“ на стойност, съответно - 949,68 и 

5 900,88 лв. 

Извършен е и ремонт на отоплителна инсталация ДГ“Надежда“ на 

стойност - 19 392 лв. 

През  2022 г. в рамките на 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 ОП „Региони в растеж“ са 

завършени предвидените за изпълнение в работния проект строително-

монтажни и ремонтни работи, подписан е констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа. И двата обекта - учебен корпус и 

общежитие са въведени в експлоатация. Доставено и монтирано е 

оборудване и обзавеждане на учебните класни стаи, кухненския блок, 

столовата и спалните помещения в общежитието. Изпълнената 

реконструкция и модернизация на сградите подобри тяхната енергийна 

ефективност, както и цялостният облик на учебното заведение, което 

позволява провеждане на съвременен и качествен учебен процес, по-

атрактивен за настоящите и бъдещите ученици и персонал. 

Проектът е на стойност  984 280 лева. 

Продължава активната работа на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към 

Община Елхово. 
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През 2022 г. са образувани 18 възпитателни производства спрямо 

общо 16 малолетни и непълнолетни лица извършили противообществени 

прояви и освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК. Наложени 

са 38 възпитателни мерки. 

18 от производствата са образувани по преписки на прокуратурата.  

На 20 малолетни и непълнолетни са назначени 4 обществени 

възпитатели. 

С цел осъществяване на социално-превантивна дейност на 

територията на общината  Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към 

Община Елхово  организира и/или участва в следните мероприятия: 

- участие в 10 юбилейно издание на традиционната тракийска 

баница»Баница вита, два пъти превита» - 16 участника; 

- конкурс  на тема „Да бъдем по добри” - 12 участника; 

- участие в  празника на ромите под надслов «Заедно в различията» - с 

над 100 участника; 

- участие в организация на поп-рок концерт с участието на талантливи 

музиканти от Елхово; 

- организиране на посещение и последваща дискусия с артисти на 

театралната постановка «Спасителят» с участието на Ивайло Захариев- над 

300 учасника; 

- участие в изграждане на цветна композиция под надслов «Аз не 

руша, аз градя» - с участие на всички лица поставени под възпитателен 

надзор - 20 участника; 

            - Коледен празник под надслов «Здрава и спорна нова година! 

Коледа радост за всеки да има» - 60 участника. 

  

ІІІ. За социалните дейности: 

Развитието на социалните услуги е още една предпоставка за по-добро 

качество на живот и по-добра жизнена среда. 

През годината бе открита нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги . 

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която 

включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с 

трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност 

за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален 

асистент“.  

За изпълнение на социалната услуга „Асистентска подкрепа” в 

Община Елхово бяха назначени общо седемнадесет социални асистента, 

като осем от тях предоставят услугата на територията на града, а девет по 

селата Маломирово, Кирилово, Бояново, Трънково, Жребино, Раздел, 

Стройно, Гранитово и Пчела. 



6 

 

Лицата, които желаят да ползват услугата заявяват желанието си за 

ползване лично, чрез законния си представител или чрез изрично 

упълномощено лице в сградата на Община Елхово, „Търговска“ № 13, 

„Център за услуги и информация на гражданите“. 

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно 

Закона за социалните услуги /ЗСУ/ са следните целеви групи:  

 лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 

които нямат определена по съответния ред степен на намалена 

работоспособност;  

 деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, 

помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се 

получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

Кандидат - потребителите, отговарящи на условията, определени в чл. 93 

от ЗСУ заявяват желанието си да ползват социалната услуга по настоящ 

адрес. Услугата се предоставя по местоживеенето на одобрените 

потребители независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за 

самоличност е в същото или в друго населено място. 

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа” от един потребител е до четири часа дневно, всеки 

работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.  

Броят на лицата, за които е осигурено финансиране от обща субсидия 

за делегираните от държавата дейности е с капацитет петдесет и един. 

От стартиране на социалната услуга „Асистентската подкрепа“ към 

момента, средно са обслужени по петдесет и осем потребители месечно от 

17 социални асистента. 

За 2022г продължиха дейността си и останалите социални услуги: 

1. Дом за стари хора - с. Чернозем - Специализираната институция е с 

капацитетът на дома  16  възрастни, а към момента има настанени 4 жени и 

7 мъже. През годината се извърши вътрешно измазване на  стаите и 

коридора на стойност  - 20 499 лв. 

2. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  

„ Къща като вкъщи”.     Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен 

тип е 8 деца. Към момента има настанени 3 момчета и 2 момичета. 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. 

Капацитетът е 14 деца и младежи. Настанени са 10 момчета и 4 момичета. 

През годината се извърши вътрешно измазване на  стаите и коридора на 

стойност 17 146 лева. 

4. Център за социална рехабилитация и интеграция “Света Марина”- 

Капацитет 35 деца . 

5. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. Целевата група са 

шест жени с умствена изостаналост и към момента  са заети всички места. 
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6. Домашен социален патронаж. Домашен социален патронаж е местна 

дейност и съществува от 1991година. Към момента работи при капацитет 

180 лица. Домашен социален патронаж е социална услуга, финансирана 

изцяло от община Елхово и обслужва лица от гр.Елхово и селата Кирилово, 

Бояново, Изгрев, Пчела, Малък Манастир, Гранитово и Лесово. От  

01.11.2022 г.  по проект „Топъл обяд“, Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, Община Елхово чрез Домашен социален 

патронаж осигурява храна на 50 потребители - лица в затруднено 

положение, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да 

си осигуряват ежедневните потребности от храна. Те ще получават обяд 

включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. 

Обядът  се предоставя в столовата на Домашен социален патронаж град 

Елхово всеки работен ден. Реализирането на проекта е поредното 

доказателство за нужното внимание, което Община Елхово отделя на 

определени рискови групи, чрез предоставянето на храна за справяне с 

материалните лишения. 

7. Клубове на пенсионера и на хората с увреждания: На територията на 

Община Елхово  функционират  пенсионерски клубове във всяко населено 

място, два от които са в град Елхово и един  Клуб на хората с увреждания в 

Елхово, за които има осигурени социални консултанти по Програма за 

заетост на хора с увреждания. Тези клубове са форма на социална 

интеграция.  

8. Предоставянето на лична помощ за хората с увреждания започна 

от 01 септември 2019 г. Лична помощ е механизъм за подкрепа за 

пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи 

на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер 

и за преодоляване на бариерите на функционалните 

ограничения.  Ползвател на лична помощ е: 

1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или 

степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно 

намалена работоспособност без определена чужда помощ. 

През 2022 година  по Механизма за лична помощ се обслужват от 

лични асистенти в община Елхово над 90 ползватели. Сумата за 

възнаграждение на личните асистенти за календарната година 2022 г. е  

1 009 526 лв.  Преобладаваща част от личните асистенти са членове на 

семейството на ползвателя, вкл. от разширеното семейство. 

9. По проект „Патронажна грижа + в Община Елхово“ по ОП „Развитие 

на човешките ресурси“ се осигури подкрепа чрез предоставяне на 

патронажни грижи за общо 52 лица -  възрастни хора и лица с увреждания 

чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните 
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услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението 

на COVID-19. Чрез назначени общо 10 лица – хигиенисти е осигурена 

превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата 

дейности. 

10. Проект „Приеми ме 2015” - Приемна грижа в община Елхово като 

превенция на институционализацията на децата. Проектът стартира в 

община Елхово през на м.10.2011 г. с името „ И аз имам семейство“. В края 

на 2015 г. проектът продължи реализацията си под името „Приеми ме 2015”, 

като част от проект на община Ямбол и партньор община Елхово . Проектът 

се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. В началото на 2022 г.  утвърдените приемни семейства 

са 10, настанените деца – 12. В края на годината приемните семейства са 4, а 

настанените деца – 5. През годината 7 деца са осиновени и са намерили 

постоянен дом и семейство. 

Ежегодно се отделят средства за гробищните паркове в общината. 

Тази година, със собствени средства се бетонираха  алеите в разширената 

част на  гробищен парк, гр.Елхово на стойност -34 440 лв.  

 

ІV. За бизнеса и  ефективното използване на ресурсите 

Работата на общинското ръководство по отношение на местния бизнес 

беше насочена основно към стимулиране на предприемачеството и 

намаляване на административните бариери пред малкия и среден бизнес. 

Разпоредителните сделки с общински имоти през 2022 г. са 

осъществени след приемане от Общински съвет – Елхово на Програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община 

Елхово през 2022 г.  

През периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. са продадени общо 19 имота по Закона 

за общинската собственост на обща стойност 109 487 лв. без ДДС. Четиринадесет от 

имотите са продадени на търг, за три от имотите продажбата е извършена чрез 

ликвидиране на съсобственост и два имота са продадени на собственици на сгради с 

удостоверения по § 16 от ЗУТ. 

След провеждане на търгове се извърши продажба на паваж втора употреба 

добит при основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово. 

 Чрез дарение община Елхово е придобила един имот. 

 Община Елхово придоби възмездно един имот на стойност 61 478 лв.  

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 5 за реда  за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество са организирани 

10 броя търгове, издадени са 52 бр. заповеди и преписките са окомплектовани с 

необходимите документи. 

През 2022 г. продължи отдаването под наем на общински земеделски 

земи-ниви и пасища, мери и ливади.  Сключени са 26 бр. договори  за 

отдаване под наем на земи, находящи се  в землището на гр.Елхово, 
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с.Изгрев,  с.Добрич, с.Г.Дервент, с.Лалково, с.Лесово, с.Раздел, с.Чернозем, 

с.Жребино, с.В.Поляна, с.Гранитово. По сключените договори са постъпили 

приходи за общината на стойност 103 383 лева. Сключени са 222 броя 

договори за отдаване под наем на общински полски пътища, находящи се  в 

землището на гр.Елхово, с.Изгрев,  с.Добрич,  с. Лесово, с.Раздел, 

с.Чернозем,  с.Жребино,  с.Гранитово, с.Борисово, с.Бояново, с.Славейково, 

с.Кирилово, с.Маломирово, с.Пчела, с.Мелница, с.М.Манастир, 

с.Славейково, с.Трънково и с.Стройно. Броят на договорите е с 16 % повече 

от предходната година, приходите са 89 953 лв. 

Приходите от местни данъци и такси бележат относителна 

устойчивост. 

В отдел “Местни данъци и такси” в община Елхово за 2022 г. са 

събрани 1 955 х.лв. Събраните суми са с 35 х. лв. повече спрямо 2021 г. От  

тях по задължения за минали години са събрани приходи в размер на 290 х. 

лв. В структурата на приходите имуществените данъци представляват 55 %, 

а 44% е делът на приходите от такса битови отпадъци. 

Служителите в отдела  предприемат мерки за доброволно и 

принудително изпълнение на общинските вземания по ЗМДТ. Съставените 

актове за установяване на задължения по декларации са 82 бр. на стойност 

114 х.лв. Актовете са за неплатени данък върху недвижимите имоти, такса 

битови отпадъци , данък върху превозните средства и др. През 2022 г. на 

държавен съдебен изпълнител са предадени 28 бр. актове  на стойност 110 

х.лв. за принудително събиране по реда на ГПК. 

 За отчетния период са приети 185 бр. патентни декларации / с 13 бр. 

повече спрямо 2021 г./. Събраната сума за патентен данък  е в размер на 29 

х. лв. - колкото е събрана и през 2021 г.   

107 % е изпълнението на плана за данък върху недвижимите имоти. 

Събраните вноски са в размер на 203 х. лв. и са с 6 х.лв. повече спрямо 2021 

г. В отдела са обработени 1133 бр. декларации за имоти, собственост на 

физически и юридически лица.  

За такса битови отпадъци през 2022 г. са събрани 851 хил.лв., от които 

за минали години -  150 х. лв. Приходите са с 48 х.лв. повече спрямо 2021 г.  

В резултат на реалните застрахователни стойности и достатъчен брой 

сделки  с движимо и недвижимо имущество  приходите  от данък при 

възмездно придобиване на имущества са в размер на 264 х.лв. и са 

устойчиви. 

Приходите от туристически данък са в размер на 16 х.лв. и са със 7 

х.лв. повече спрямо 2021 г. , което се дължи на командировани служители 

на МВР във връзка с охрана на държавната граница и на извършени 

проверки от служители на отдела на местата, предоставящи нощувки. 

 Изготвени са 1589 бр. удостоверения за данъчна оценка. 

Събраните суми за административни услуги са на стойност 17 х. лв. и се 

доближават до приходите от 2021 г. Издадени са 152 бр. удостоверения за 
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липса на задължения на юридически лица, които кандидатстват по 

програмите на Агенцията по заетостта. 

      Издадени са 130 бр. разрешения за строеж, 80 бр. заповеди за 

разрешения изработване и изменение на ПУП, 49 бр. заповеди за 

одобряване на ПУП и техните изменения. Открити са 64 бр.  строителни 

площадки  и строителни линии. Извършени са 46 бр. проверки  на 

съотвествието на строежите с одобрените строителни книжа и това, че 

подробния устройствен план е приложен в съответствие с плана на 

застрояването. Издадени са 685 бр.скици за недвижими имоти. 

 Стараем се да предоставяме ефективни и качествени публични услуги, 

като целта е подпомагане на бизнеса за развитие на икономиката, откриване 

на нови работни места и повишаване стандарта на живот на населението на 

общината. 

 

            ІІ. За оптимизиране работата на общинска администрация  

 С решение  № 309/28/1  по Протокол № 28 от 14.04.2022 г. бе 

приет сборният бюджет на Община Елхово за 2022 г. в размер на 19 552 936 

лв., в т.ч. държавни дейности 12 091 048 лв. и местни дейности 7 461 888 лв.  

Към 31.12.2022 г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на 

23 902 263 лв. или е реализирано увеличение през годината в размер на 

4 349 327 лв., представляващи 22,2%. Увеличението се дължи на следните 

допълнително предоставени средства и извършени промени: 

- обща субсидия от ЦБ – 795 864 лв. 

- целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 377 200 лв. 

- други целеви трансфери от ЦБ – 86 435 лв. 

- други целеви трансфери от ЦБ – 399 711 лв. 

- възстановени трансфери за ЦБ – 3 691 лв. 

- други неданъчни приходи по Механизъм „Лична помощ“ – 146 675 лв. 

- получени трансфери §61/01 –  2 046 105 лв. 

- трансфери за програми за временна заетост – 246 507 лв. 

- предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз –111 003 лв. 

- получени трансфери от ПУДООС – 2 500 лв. 

- друго финансиране /отчисления община Болярово/ - 50 670 лв. 

- заповеди за постъпили дарения – 22 691 лв. 

- решения на Общински съвет – 391 003 лв. 

Наличността по банковата сметка на общината в началото на 2022 г. е 

в размер на 4 860 961 лв. 

Постъпилите средства към 31.12.2022 г. по приходната част са в 

размер на 17 943 779 лв. Основен дял от тях заемат бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ, а именно 15 139 710 лв.  

 



11 

 

 Разходваните средства са в размер на 18 486 201 лв. За държавни 

дейности са разходвани 12 894 691 лв., за местни дейности  5 191 526 лв. и 

дофинансиране на държавните дейности с местни приходи 399 984 лв.  

 Най-висок относителен дял от разходите заема функция 

”Образование” – 45,25%, за която са разходвани 8 365 452 лв., от които 

държавна субсидия 8 026 964 лв. и местни приходи 338 488 лв.  

Втора по относителен дял е функция „Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда” – 17,17%  или 3 173 696 лв. Финансирането на 

функцията е местна отговорност. Включват се разходите по озеленяване, 

сметосъбиране, улично осветление, благоустрояване и опазване на околната 

среда, ремонт улична и тротоарна инфраструктура, реконструкция 

водопроводи и други. 

На трето място е функция ”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи” – 15,87%, с разходи в размер на 2 933 047 лв., от които държавни 

2 510 015 лв. Към функцията се отнасят дейностите по предоставяне на 

следните социални услуги: Механизъм „Лична помощ“ - 1 025 698 лв., 

Приемна грижа - 127 221 лв., Асистентска подкрепа - 224 588 лв., Център за 

настаняване от семеен тип - 421 598 лв., Център за социална рехабилитация 

и интеграция - 145 986 лв., Защитено жилище - 96 347 лв., Програми за 

временна заетост - 256 393 лв., Дом за стари хора - 198 834 лв. Местна 

отговорност е Домашен социален патронаж - 294 957 лв., Клубове на 

пенсионера и  инвалида - 16 786 и други. 

Относителният дял на функция „Общи държавни служби” е 10,60% 

спрямо общите разходи или 1 959 139 лв. и заема четвърто място. Към 

функцията се отнасят разходите за издръжка и възнаграждения на общинска 

администрация, кметства и общински съвет. 

Отчетът на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” 

е в размер на 821 955 лв. за 2022 г. и това представлява 4,45% от общите 

разходи. Към функцията се включват и разходите за функционирането на 

читалищата, Етнографско-археологически музей, провеждането на местни и 

национални празници, поддръжката на гробищните паркове, спортни 

площадки, предоставянето на общински субсидии за развитие на 

читалищната и спортната дейност на територията на общината и други. 

Разходите във функция „Икономически дейности и услуги” са в  

размер на 505 008 лв. или 2,73% и се отнасят за общински горски фонд, 

развитие на туристическата дейност, издръжка приют за кучета, общински 

пазар, разработване на проекти. 

Функция „Здравеопазване” заема седмо място в относителния дял на 

общите разходи с 2,43% или 448 982 лв.  

С най-нисък относителен дял е функция „Отбрана и сигурност” с 

разход 237 608 лв. или 1,28% и функция „Разходи некласифицирани в 

другите функции“ с разход 41 314 лв. или 0,22%. 
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 За капиталови разходи изразходените бюджетни средства са в размер 

на 1 528 048 лв. или 8,3% от всички разходи. 

Към 31.12.2022 г. наличността по бюджетната банкова сметка на 

общината е в размер на 4 318 539 лв.  

Привлечените външни средства по изпълнявани проекти от община 

Елхово по ОП“Развитие на човешките ресурси“ са в размер на 235 926 лв., 

по ОП“Региони в растеж“ - 215 398 лв., по ОП “Наука и образование за 

интелигентен растеж“ - 51 447 лв., ДФ“Земеделие“ - 271 541 лв. и други. 

Извършените капиталови разходи, финансирани със средства от тях са в 

размер на 1 318 463 лв.  

Към 31.12.2022 г. община Елхово няма просрочени задължения. 

Всички тези средства са изразходвани с една цел, изразяваща се в 

грижата ни към гражданите и подобряване на техния живот. 

Тази грижа са и предоставянето на ефективни и качествени публични 

услуги. 

Въвеждането на работещо електронно управление се превръща от 

препоръка в необходимост, която носи своите неминуеми преимущества.  

В своята същност електронното управление е използването на 

информационни технологии от обществения сектор с цел подобряване 

доставката на информация и услуги, насърчаване участието на гражданите в 

процесите по вземане на решения и превръщането на държавното 

управление в по-отговорно, прозрачно и ефективно. Целта на е-

управлението е да допринесе за установяване на отворени и гъвкави 

отношения между администрацията, гражданите и бизнеса. Това ще доведе 

до постоянно подобряване на административните услуги и увеличаване на 

обществената им стойност, което е основа за изграждане на икономика, 

основаваща се на знанието. 

Общинска администрация Елхово е присъединена към Единния модел 

за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни 

услуги. И през 2022 г. общината продължи да добавя нови услуги и към 

края на 2022 г. са разработени и публикувани 141 броя форми за електронни 

административни услуги. Основната цел е да се предостави възможност на 

гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и 

предоставяне на електронни административни услуги и информация 

свързана с тях, без да е необходимо посещение на място. 

Общината е регистриран участник в Системата за сигурно електронно 

връчване (е-връчване), която позволява изпращане и/или получаване и 

съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и 

юридически лица. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества 

класическия метод за доставка на писма. Услугата за електронна 

препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната 

поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, 
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за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за 

организации, предоставящи обществени услуги. През 2022 г. община 

Елхово интегрира модула за е-Връчване към информационната си система 

ИМЕОН и по този начин улесни начина на работа. 

Община Елхово има достъп до регистрови справки чрез платформата 

RegiX на Министерство на Електронното управление. Към момента това са 

35 справки от 20 регистъра, които се администрират от 14 първични 

администратори на данни. Тези справки се използват от общинска 

администрация за предоставяне на административни услуги и при 

изпълнение на законово определени контролни функции. Използването на 

платформата RegiX води до намаляване на документите, които гражданите 

и бизнеса трябва да представят при заявяването на административните 

услуги. 

С цел намаляване на административната тежест на гражданите и 

юридическите лица чрез набавяне на информация по служебен път община 

Елхово реализира автоматизиран обмен на данни чрез създаването на модул 

за връзка между системата на Имотен регистър и информационната система 

на общината – ИМЕОН. По този начин отдел МДТ получи възможност за 

своевременно набавяне на необходимата им актуална информация директно 

от Имотния регистър - периодични файлове с данни за вписвания. Преди 

въвеждането на тази функционалност информацията от службите по 

вписванията постъпваше  по различни канали, в различни срокове и 

формати, което затрудняваше изпълнението на служебните задължения. 

За улеснение на гражданите в община Елхово продължава 

предоставянето на административни услуги на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, чрез изнесено работно място с отдалечен достъп до 

Кадастрално-административната информационна система на Агенцията 

(КАИС). 

През 2022 г. приключи цифровизацията на хартиените архиви на 

ГРАО до 1999 г. - актове за смърт, раждане, брак и семейни регистри. Това 

ще доведе до по-бързо извършване на услугите и улесняване работата на 

служителите. 

Въведената в община Елхово система за управление на качеството с 

обхват „Предоставяне на услуги в областта на публичната администрация“ 

продължава да функционира. Контролният одит, проведен през 2022 г. 

установи, че системата за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2015 е пълноценно поддържана и усъвършенствана. Във всички 

области на обхвата на системата бе намерено съответствие и наличие на 

записи като доказателство за извършените действия по предоставяне на 

административни услуги. 
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През годината са извършени 22 062 бр. услуги.Те са разпределени по 

видове, както следва :  

6714 бр. услуги от отдел „Местни данъци и такси“, което е със 785 

повече от предходната година; 4728  услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне, в т.ч. 597 бр.удостоверения за наследници – с 84 бр. повече 

от предходната година; 1903  бр. административно-технически услуги от 

отдел“Териториално селищно устройство и строителство“ -  554 бр. в 

повече от предходната година, в т.ч. 648 скици на недвижими имоти и за 

визи за проучване и проектиране-общо; 188 бр. социални услуги; 219 бр. 

нотариални заверки, 409 бр. услуги от отдел „Стопанско управление, 

общинска собственост и екология“; 7901 бр. услуги в общото деловодство – 

писма, заявления, докладни, разрешителни, удостоверения и др. 

 С цел намаляване административната и регулаторна тежест са 

променени чл.14 и чл.51 от ЗМДТ от 2019 г. като е определен редът , в 

който данъчно задължените лица подават декларация за облагане с данък 

недвижими имоти. В случаите, в които не следва да се подава данъчна 

декларация, органите по приходите в общината създават по служебен път 

партиди за недвижимите имоти въз основа на данни ,налични в общината, 

включително от регистъра на населението, от органите издаващи 

документи, с които се установява завършването на сградата.  В тази връзка 

компетентните органи по ЗУТ, Закона за кадастъра и имотния регистър и 

службите по вписвания предоставят в регламентираните срокове  

изискуемата по чл.14 и чл.51 от ЗМДТ служебна информация, необходима 

за служебно образуване на партида от служители от отдел „МДТ“.  По 

същия начин се откриват служебни партиди на наследниците на починали 

собственици на недвижими имоти, ако в законния 6-месечен срок имотът не 

се предекларира от наследниците като информация /Удостоверения за 

наследници/ се взема служебно от ГРАО или съответното кметство. 

Информация за въведените в експлоатация обекти получаваме и от отдел 

„ТСУ и ОС“ и  от Регионална дирекция национален строителен контрол 

Ямбол  и откриваме служебни партиди.  

 И през 2022 г. превозните средства се регистрират ежедневно по 

файлове от КАТ и при  извършване на годишен технически преглед се 

изисква  платен данък върху превозните средства. Връзката между община 

Елхово, ИА“Автомобилна администрация“ и „Инфосистемс Интернешънъл“ 

ЕАД е автоматична . 1320 бр. са регистрираните превозни средства, от 

които 1202 са регистрирани по файлове от КАТ. Събраните приходи са в 

размер на 570 х.лв., от които 82 х.лв. са задължения от минали години. 

Събраните приходи са с 8 х.лв повече спрямо 2021 г..  

Успешно развиваме и комплексното административно обслужване по 

направления: извършване на услуги на граждани, подадени чрез други 

общини; вътрешни услуги между институциите, съвместна работа с други 

институции. Доказано добре работи изнесеното работно място към служба 
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„Геодезия, картография и кадастър“-Ямбол, където са предоставени 260 бр. 

административни услуги ., с 15 % повече от предходната година. 

Чрез сайта на общината е осигурен достъп  до регистъра за общинска 

собственост и е предоставена възможност за справка относно задължения  

за местни данъци  и такси. 

Присъенинени сме към платформа за ДОИ. По този начин всеки може 

да заяви искане за достъп до обществена информация, както  по електронен 

път, така и чрез  деловодството на общината. През годината са обработени 8 

заявления за достъп до обществена информация от граждани и юридически 

лица, като няма заявления оставени без разглеждане. Седем от заявленията 

са приети по електронен път и едно чрез Центъра за административно 

обслужване. На всички е отговорено в законоустановения 14 дневен срок. 

          В съответствие с изискванията на ЗМСМА в Общински съвет Елхово 

са внесени 137 докладни записки, свързани с дейността на общинската 

администрация, което е с 27 % повече от предходната година. В тази връзка 

са взети 130 решения на ОбС-Елхово. 

 

ІV.За опазване на околната среда 

През 2022 г. успешно продължи работата на „Депо за неопасни 

отпадъци на общините Елхово и Болярово”, находящо се в землището на 

с.Добрич, община Елхово. На територията на депото се приемат битовите 

отпадъци, генерирани  от жителите на двете общини Елхово и Болярово. 

      Общото количество на депонираните отпадъци за 2022 г. е 2043,91 т/год., 

като количеството  на депонирани от община Елхово отпадъци е 1604,95 

т/год., а останалите 438,96 г/год. от община Болярово. 

Във връзка с приетите план-сметки за разходите за такса битови 

отпадъци през 2022 г., са закупени съдове за събиране на  битови отпадъци, 

както следва : 

- общо 34 броя метални контейнери тип „Ракла“, като 22 бр. от тях са 

разпределени за гр.Елхово, 2бр за с.Бояново, 1бр. за с. Изгрев, 3бр за с. 

Кирилово и 6 бр. за с.Лесово. 

           -  40 бр. пластмасови кофи 120л. за битови отпадъци, използвани 

предимно за подмяна на стари и амортизирани такива на територията на 

гр.Елхово. 

Съдовете за битови отпадъци са закупени на обща стойност от 25752 

лв. 

Закупени са моторни коси и съответно консумативи за тях – общо 8 

бр., на обща стойност 11498 лв. с вкл.ДДС. Моторните коси са марка 

„STIHL FS 260“  и са разпределени съответно в селата Добрич (2бр.), 

Бояново(2бр.), М. Манастир (2бр.) и Стройно(2бр.). 
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ІХ. За културата 

 Заложените средства от бюджета на общината за провеждане на 

събития са на стойност  30 х.лв., осигурени от собствени приходи. След 

отпадането на ограниченията въведени поради пандемията от COVID-19 

през  2022 г.  се проведоха множество културно-масови мероприятия от 

Културния календар на община Елхово, свързани с национални и общински 

празници . Събитията се организираха чрез партньорства между общината, 

културните институции, читалищата на територията на общината, частни 

формации, неправителствени организации , ЦПЛР- ОДК - Елхово и със 

съдействието на училищата и детските градини в общината, а именно: 

- 6-ти януари - отбелязване на Йордановден – по повод празника Община 

Елхово организира Богоявленски водосвет; 

- 21-ви януари - годишнина от Освобождението на Елхово от турско 

робство; 

- 26-ти февруари - по повод 1- ви март, свързан с Баба Марта и обичая за 

закичване с мартеници Община Елхово организира превърналия се в 

традиция благотворителен базар на мартеницата, под надслов „Да сме живи, 

здрави и засмени с мартенички бели и червени“; 

- 3-ти март - Националния празник на Република България -  Община 

Елхово отбеляза годишнината от Освобождението на България с поднасяне 

на венци и цветя пред паметника на Незнайния войн в града, тематичен 

рецитал и музикални изпълнения на деца и ученици от детските градини и 

училищата; 

-  На 16-ти април Община Елхово организира базар под наслов “Пъстър, 

весел Великден”. На базара бяха изложени великденски сувенири, 

майсторски декорирани яйца и украси. Целта е да се съхранят българските 

традиции и народно творчество; 

- 24-ти май – Деня на българската просвета, култура и славянската 

писменост. На официална церемония бяха наградени ученици, учители и 

самодейци от община Елхово. Празникът беше отбелязан с празничен 

концерт; 

- На 27 и 28  май се проведе петото издание на фолклорния фестивал  

“Тунджа пее и танцува”, организиран от Община Елхово и  Народно 

Читалище  „Развитие-1893“ град Елхово. С прекрасен концерт певците, 

танцьорите и музикантите от ФА „Тракия“ откриха фестивала. Жители и 

гости на града се насладиха на великолепните изпълнения и танци и 

подариха аплодисментите си на гостите от град Пловдив. Въпреки 

прекъсването, наложено от пандемията,  над 660 участника, любители на 

песенното и танцово изкуство, много колективи и още десетки 

индивидуални певци и музиканти се изявиха на сцената във фестивалния 

ден. Присъстващите се наслаждаваха  на пъстри носии, невероятна игра, 
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прекрасни гласове и мелодии. 

 - 2-ри юни - Община Елхово отбеляза Деня на Ботев и на загиналите за 

свободата и независимостта на България с панихида и поднасяне на венци и 

цветя пред паметника на Незнайния войн; 

- На 24-ти септември -  се проведе десетото юбилейно издание на празника  

на традиционната тракийска баница „Баница вита, два пъти превита”, с 

участие на жители от населените места на общината. Заедно с празника се 

проведе и изложение под надслов „Традиции и иновации на територията на 

МИГ Елхово – Болярово“. Организирани бяха ателиета на открито за деца и 

младежи за традиционни дейности и занаяти: ателие  „Българска шевица“ и 

ателие „Местен традиционен хляб“. Бяха промотирани традиционни местни 

производства, занаяти, изкуство, обичаи, както и нови фирми и инициативи 

на територията на общината; 

 - 20-ти декември - По повод коледно-новогодишните празници община 

Елхово съвместно с читалище „Развитие”, ЦПЛР- ОДК Елхово и със 

съдействието на училищата и детските градини в общината организира  

празнични концерти; 

- На 24-ти декември се проведе десетото издание на Общински коледарски 

празник с участието на шест коледарски групи от града и селата. 

Превърналия се в традиция коледарски празник събра жители и гости на 

града, които станаха свидетели на пресъздаването на обичая „коледуване“. 
Заедно с коледарските песни Дядо Коледа даряваше децата с лакомства, 

осигурени от Община Елхово. 

 Eтнографско-археологическият музей на община Елхово е важна 

структороопределяща част от културния живат на общината. 

 Той посреща туристи в своите 3 музейни сгради и експозиции: 

„Етнография”, „Археология” и „Велко Кънев”. Реализирал е 4032 лв. 

приходи от  посещения и 830 лв. от продажба на рекламни материали и 

сувенири. Посетен е от над 2100 посетители, в това число: възрастни, 

студенти, ученици, пенсионери, деца, хора с увреждания. Това са както 

местни жители, така и  туристи от други региони на страната и чужбина.  

С цел повишаване на интереса на музейната публика и любителите на 

културно-историческия туризъм към музея и етнографско-археологическите 

богатства на района на Елхово беше изготвена „Виртуална разходка и 3D 

експозиция“ на Етнографско-археологически музей - Елхово в  интернет 

пространство. Експонати на Етнографско-археологически музей – Елхово 

участваха в Национална изложба на НАИМ – БАН София, дейността на 

музея намери място и в археологическите отчети в НАИМ - БАН 

/Национален археологически институт с музей към Българската академия на 

науките/ за извършени археологически проучвания на територията на 

община Елхово.    
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Археологическите проучвания и разкопки са основата на бъдещото 

развитие на културно-историческия туризъм в района. През 2022 г. 

продължиха археологическите проучвания на територията на община 

Елхово, съвместно с екипи на Археологическа експедиция „Странджа” на 

Даниела Агре от НАИМ – БАН, на СУ „Св. Климент Охридски” и 

Етнографско-археологически музей – Елхово, както следва: 

- Археологически проучвания на трако-римски обект в м. „Манастирчето 

Св. Илия” край с. Стройно; 

- Археологически проучвания на антична и средновековна крепост       

„Градището” край с. Мелница; 

- Ритуално ямно поле с поселищни структури в землището на с. 

Маломирово. 

- Със свои специалисти музеят участва и в археологическите проучвания 

край село Синеморец, община Царево.  

Музейните специалисти извършват и  консултации и помощ на 

студенти, докторанти, ученици, български училища в чужбина за историята 

на Елховския край, празниците и обичаите. Участват в проекти на 

образователните институции в общината, в изложения на местно, 

регионално и международно ниво.  

През 2022 г. приключи адаптирането и обзавеждането на „Здравна 

служба – Бояново“ за Археологическа база на музея в с. Бояново, за 

настаняване на студенти  и археолози за нуждите на археологическите 

експедиции за извършване на ежегодните археологически проучвания. 

 Чрез проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на 

три броя читалища в Община Елхово“, финансиран от Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ-Елхово-Болярово са изпълнени 

СМР за реконструкция и ремонт на три  читалища в Община Елхово на 

стойност - НЧ "Съгласие -1928" с. Гранитово - 22980 лв., НЧ "Паисий 

Хилендарски - 1936" с. Малък Манастир - 84625 лв.,  НЧ "Светлина - 2012" 

с.Трънково - 80025 лв. Проектът е на стойност 198 808 лв. с ДДС. За 

обектите са издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация. С 

изпълнение на предвидените дейности по проекта са подобрени условията и 

достъпа на децата и младежите, както и на  населението от селата 

Гранитово, Малък Манастир и Трънково до читалищата, които се използват 

за по-голямата част от културните изяви в селата и са основни културни 

средища за населението. 

Община Елхово подкрепи дейността на народните читалища на 

територията на общината, като за 2022 г. дофинансира тяхната дейност с  10 

х.лв., в т.ч. 5000 лв. за читалището в града.  
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VІІІ. За спорта, туризма и младежките дейности 

Общината реализира целенасочени действия за повишаване на 

жизненото равнище и здравния статус на жителите, чрез създаване на 

благоприятни условия за занимания с физически упражнения и спорт, както 

и за цялостно осмисляне на свободното време на младите хора. 

Ежегодно се предвиждат средства и поддържат общинските спортни 

обекти и съоръжения. 

Извършен бе текущ ремонт на моногофункционалната спортна зала на 

стойност 8 965 лв.   

 Изгради се нова  зона за отдих  на стойност  82 988 лв. Извършени са 

следните строително-монтажни работи: подготовка на терена, изпълнение 

на настилки, озеленяване, доставка и монтаж на съоръжения. Общата цел на 

проектното предложение е да подобри привлекателността на жизнената 

среда в община Елхово, чрез изграждане и обновяване на детска площадка, 

съоръжения към тях и обществени зелени площи, което ще доведе до 

повишаване качеството на живот на населението и постигане на устойчиво 

развитие. 

Важна част от дейността на община Елхово свързана с младите хора е 

развитието на детския, юношеския и масовия спорт.  

Съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на 

физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в община 

Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, 

собственост на Община Елхово бяха подпомогнати и насърчени местните 

спортни клубове. Размерът на субсидията за 2022г. е 40 000 лв., 

разпределена както следва:   

ОФК Елхово получи - 15 694,97 лв, „Ученически спортен клуб Елхово 

- 2008” - 3 978,86 лв, Спортен клуб по борба „Стефан Караджа-Елхово”  - 11 

768,70 лв, Футболен клуб „Бояново - 2012”- 5 869,31 лв,  и Елхово Рейсинг 

клуб – 2 688,16 лв. 

Спортните клубове в община Елхово през 2022 година постигнаха 

много добри резултати благодарение на предоставените условия за 

тренировки и средства. 

„Ученически спортен клуб Елхово - 2008”  за поредна година 

предложи на децата и младежите от Елхово безплатни летни занимания по 

спортни игри, лека атлетика и  плуване. Обучението е финансирано  за 

поредна година със субсидия отпусната от Община Елхово. 

2022 година е една изключително успешна състезателна година за 

клуба по борба и неговите състезатели. СК „Стефан Караджа-Елхово”  

спечели престижни награди от участия в Държавния спортен календар и 

други турнири през годината, както следва: златен медал от Държавния 

личен шампионат по борба свободен стил за момичета и кадетки гр. Стара 

Загора; един сребърен и два бронзови медала в град Сандански  от  
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Държавен личен шампионат по борба за деца; златен медал от Държавния 

личен шампионат по борба свободен стил за момичета и кадетки гр. Бургас; 

три златни медала от турнира „Никола Илчев“ за момчета и момичета, в 

град Стара Загора; един златен и два бронзови медала в Търговище от 

първия международен турнир по свободна борба в памет на Пламен Пенев;  

шест медала спечелиха борците на Клуб по борба „Стефан Караджа” – 

Елхово от международен турнир в Ямбол, в памет на Иван Кръстев и Петко 

Дерменджиев – един златен, два сребърни и три бронзови медала; един 

златен, един сребърен и два бронзови медала от XVII – тия турнир по 

свободна борба за момичета и момчета „Новозагорска слава“, провел се на 

22 октомври в Нова Загора; тринадесет годишна  състезателка от СК Борба 

„Стефан Караджа“, гр. Елхово е новата ни балканска шампионка в кат. 36 кг 

при момичетата до 15г., от балканиадата по свободна и класическа борба, 

която стартира на 27 октомври в Букурещ, Румъния. Клубът участва с шест 

свои състезатели и се завърна с пет медала - два златни, един сребърен и два 

бронзови медала от първия турнир „Неврокоп“, провел се в град Гоце 

Делчев, в който взеха участие 270 деца, момичета и момчета; един златен, 

един сребърен и два бронзови медала в международен  турнир в памет на 

именития бургаски борец Данко Дачев, който се проведе в град Бургас.  

Представителният отбор на град Елхово по футбол - ОФК Елхово, 

юноши мл. възраст завърши полусезон 2022/2023 есен на Зона Бургас - 

мъже, на второ  място с актив от 16 точки, като от 7 изиграни срещи спечели 

общо 5 победи,  едно равенство и една загуба. 

Подготвителна група, деца родени 2011-2012 участваха в Зонална 

група Сливен - Ямбол. За сезон 2022/2023 есен те имат играни 5 срещи с две 

победи и три загуби. 

Децата от ОФК Елхово се класираха трети на областен турнир по 

футбол организиран от Областния съвет на БФС-Ямбол и генералния 

спонсор “Кока-Кола”. Момчетата от ОФК Елхово получиха флагче, топки и 

екипи, състезател от клуба бе награден за голмайстор на турнира с общо пет 

попадения. 

             Представителният отбор на село Бояново по футбол - ФК „Бояново-

2012” е на шесто място в крайното класиране през изминалия сезон на „Б“ 

Областна група Ямбол – мъже. През новия сезон 2022/2023г. отборът се 

отказа от участие непосредствено преди началото на сезона.  

За мотосъстезателят от „Елхово рейсинг клуб“ Живко Иванов, 2022 

година бе една от най-успешните. Той се състезава в кръговете от 

Републикански, Източноевропейски и Европейския шампионат по 

Супермото и постигна резултати на много-високо ниво. В първият кръг от 

Републиканския шампионат по Супермото във Враца елховският състезател 

стана вицеевропейски шампион в клас SM Junior, а в кръгове от 

източноевропейските стартове по Супермото, които се проведоха в Гърция 



21 

 

се класира на втора позиция. Завоюва и второ място в клас S3 в поредния 

кръг от Европейския шампионат по Супермото във Високе мито (Чехия), 

второто място в третия кръг на Балканския шампионат по Супермото в 

Ушак, Турция в клас S3, победа и огромен принос за отборната титла за 

България на Балканското по Супермото в Румъния. Живко Иванов  спечели 

сребърния медал от Европейското първенство по Супермото в клас S 3 в  

Долна Митрополия. На картинг пистата във Враца се проведоха последните 

два старта от Републиканския шампионат в дисциплината Супермото, 

където взе вицерепубликанската титла в клас S3. На официална 

церемонията по закриването на сезона на Балканския мотоциклетен съюз 

(BMU) в Букурещ, Румъния той получи  купата за поредната спечелена 

титла в Балканския шампионат в клас „S3 – Супермото,  зад елховския 

състезател  в класирането бяха състезатели от Румъния, Сърбия, Северна 

Македония, Турция и Гърция. 

В изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в 

община Елхово през 2022 година са усвоени 6 481 лева, изпълнението по 

видове дейности, е както следва: реклама на туристическия продукт на 

общината, включително информационното обслужване на туристите – 

поставени са 3 броя рекламни билборда на Етнографско-археологически 

музей - Елхово, организирани са  събития и мероприятия с местно и 

национално значение, които допринасят за развитието на туризма в 

общината. 

 

ІІІ. За изграждане на нова и подобряване на съществуващата     

инфраструктура  

През 2022 г. Общински съвет Елхово, с Решение № 371/33/3 от 

21.09.2022 г. одобри  Общ устройствен план /ОУП/. Решението е 

обнародвано в ДВ бр.83/18.10.2022 г. Новият ОУП дава добри възможности 

за устойчиво развитие на общината във всички социално-икономически и 

екологосъобразни аспекти в трите основни направления – труд, обитаване и 

отдих, като същевременно опазва природната среда и недвижимото 

културно наследство. 

През годината бяха финансирани обекти: Реконструкция 

водопроводна мрежа гр.Елхово – ул. „Марица“ (от ул.“Търговска“ до 

ул.“Велико Търново“), реконструкция водопровод  ул.“Момчил войвода“ в 

участъка от ул.“Охрид“ до ул.“Ангел Вълев“, гр.Елхово, изграждане по 

стопански начин, съвместно с ВиК на водопровод на ул.“Тунджа“ в 

участъка от ул.“Васил Левски“ до ул.“П.Д.Петков“ . 

Реконструкцията на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в 

град Елхово се реализира чрез проект „Реконструкция на тротоари на 

ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово“ финансиран от Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ-Елхово-Болярово. 
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Ремонтираха се  още тротоарите на улици: ул.“Асен Златаров“ в 

участъка от ул.“П.Хилендарски“ до ул.“Вардар“; ул.“Вардар“ в участъка от 

ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Охрид“ и  ул.“П.Д.Петков“ в участъка от ул.“Цар 

Асен“ в посока запад“. 

Извърши се основен ремонт  на 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“; на 

ул.“Пирот“ и ул.“13-ти март“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до 

ул.“Беласица“; на ул.“Марица“ в участъка от ул.“Търговска“ до ул.“Велико 

Търново“ .    

Основните ремонти на уличната мрежа  включиха: ул.“Охрид“ в 

участъка от ул.“Вардар“ до ул.“Марица“ и ул.“Победа“ в участъка от 

ул.“Пирин“ в посока север“. 

Извършиха се текущи ремонти на улична и тротоарна настилка в  

гр.Елхово на стойност - 357 187 лв., като средствата са от събрания пътен 

данък. Текущият ремонт ул.“Чаталджа“ в участъка от ул.“Царибродска“ до 

ул.“Морава“ и ул.“Булаир“ в участъка от ул.“Царибродска“ до ул.“Морава“ 

е на стойност 150 611 лв. 

 Извършиха се текущи ремонти на язовири на територията на община 

Елхово на обща стойност 11 408лв., като  703 лв. за  с.Гранитово, 951 лв. за 

с.Раздел и  9 753 лв. за с.Лесово. 

Отделени бяха и средства за поддържане на наличната материална 

база на общината. Извършиха се ремонти на общински сгради в селата 

с.Гранитово за 1 146 лв.,  с.Бояново - 4 464 лв., с.Добрич - 1 524 лв. 

Изградено и доизградено бе видео наблюдение на следните обекти: на 

всички изходи на града, на животинския пазар, на кея и спортните 

площадки в градския парк, на алеите в парка и стадиона, в централната част 

на града /зеленчуков  пазар, централен площад, пред ритуалната зала и 

църквата, кръстовището на ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Търговска“, на  

ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“А.Вълев“, на ул.“Ал.Стамболийски“ и 

ул.“Черно море“, площада между улиците: “Търговска“ и „Х.Димитър“, в 

района на болницата и детската площадка, спортната площадка между 

ул.“Марица“ и ул.“Момчил войвода“, кръгово на ул.“Ж.Петков“, срещу 

НЧ“Развитие -1893“ . 

Инвестицията е на стойност 27 910 лева с ДДС. 

 

Остава още една година до края на мандата. Предстои ни много 

работа, защото доброто бъдеще на един град и на една община, е кауза, 

която изисква всекидневни усилия, вяра, сили и енергия да искаш и умееш 

да поправиш лошото, да създадеш нещо ново, без да разрушиш традицията.  
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Новата 2023 година очевидно отново ще ни изправи пред 

предизвикателства, ще завършим много проекти и ще поставим началото на 

нови.  

Нека помним, че успехите и постиженията се постигат тогава, когато 

въпреки различията, успяваме да си подадем ръка и заедно да работим за 

доброто на нашата община – всеки в своята област, със своите знания и 

умения.  

 

ЩЕ СЕ СПРАВИМ КАКТО ВИНАГИ! ЗАЕДНО! 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 

 


