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О Т Ч Е Т 
 

от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

 

ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на 

Общински съвет-Елхово за периода  юли 2022 г. - декември  2022 г. 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

 За  периода юли 2022 г. - декември  2022 г.Общински съвет – Елхово е провел 

пет заседания.  

От кмета  на общината са внесени 52 докладни записки. На 4 докладни 

вносител е г-н Николай Тончев - председател на ОбС, на 2 докладни д-р Блага 

Георгиева - председател на ПК по СПОД, на 1 докладна г-жа Татяна Дюлгерова – 

зам. председател на ПК по СПОД, на 1 докладна г-жа Йовка Драгоева – 

председател на ПК по ЗОРПК. Броят на приетите решения е 58. Изпълнението на 

49 от тях изисква конкретни действия от страна на общинска администрация. 
 

 

По  ПРОТОКОЛ № 31 от заседание проведено на 28.07.2022 г.  са внесени 

15 докладни, приети са 13 решения, като 12 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  
т. 4 и 5 отчети                   

 

Т.1 

Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото 

шестмесечие на 2022 г. е представена в срок в Министерство на финансите чрез 

информационна система ИСО и в Сметна палата, сектор Ямбол. 

Т.2 

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 

година съгласно заповед № РД-488/29.07.2022 г. 

Т.3 

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

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

Т.7 

Кметът на община Елхово взе участие в ОСА на „Комплекс Колхида“АД и 

гласува по точките от дневния ред съгласно мандата даден му от Общински съвет - 

Елхово.  

Т.8 
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Решението на общински съвет в едно с цялата преписка е изпратено до 

Администрацията на Президента на Република България. 

Т.9 

С решение № 377/33/9/ по Протокол № 33 от 21.09.2022 г. на ОбС – Елхово са 

приети пазарни оценки за учредено право на ползване. 

Т.10 

1.1. Издадена Заповед № РД-724/13.10.2022 г. на кмета на община Елхово за 

предоставяне на безвъзмездно управление, предстои процедура по сключване на 

договор. 

 1.2. Издадена Заповед № РД-725/13.10.2022 г. на кмета на община Елхово за 

предоставяне на безвъзмездно управление, предстои процедура по сключване на 

договор. 

Т.11 

1.1. Сключен Договор за покупко – продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост от 12.12.2022 г., вписан в Службата по вписванията с акт № 

118, том ІХ, вх.рег. № 2411 от 13.12.2022 г. 

 1.2. Сключен Договор за покупко – продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост от 12.12.2022 г., вписан в Службата по вписванията с акт № 

117, том ІХ, вх.рег. № 2410 от 13.12.2022 г. 

 1.3. Сключен Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост от 26.09.2022 г., вписан в Службата по вписвания с акт № 

179, том VІ, вх.рег. № 1702 от 28.09.2022 г., дв.вх. № 1697. 

 1.4. Сключен Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост от 10.10.2022 г., вписан в Службата по вписвания с акт № 

104, том VІІ, вх.рег. № 1848 от 12.10.2022 г., дв.вх. № 1843. 

Т.12 и 13 

Сключен ДГ за наем 

Т.14 

- В процедура по съставяне на актове за общинска собственост, съобразно 

приетото от Общински съвет решение. 

 - Съставен АОС № 5214/11.11.2022 г., вписан в Службата по вписванията с 

акт № 186, том VІІ, вх.рег. № 2216 от 17.11.2022 г. за частна общинска собственост 

и АОС № 5215/11.11.2022 г., вписан в Службата по вписванията с акт № 185, том 

VІІ, вх.рег. № 2215 от 17.11.2022 г. за публична общинска собственост. 

 - В процедура по съставяне на актове за общинска собственост, съобразно 

приетото от Общински съвет решение 

Т.15 

С проектното предложение е кандидатствано за финансиране на 10.10.2022, 

чрез ИСУН 2020. Към настоящия момент се оценява. 
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По  ПРОТОКОЛ № 32 от заседание проведено на 25.08.2022 г.  са внесени 

5 докладни, приети са 5 решения, като 5 от тях изискват действия от страна на 

общинска администрация.  

 

Т.1 

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 

година съгласно заповед № РД-569/31.08.2022 г. 

Т.2 

Утвърдено е ново поименно разписание на длъжностите за промяна на 

индивидуалните основни месечни работни заплати на кмета на община Елхово и 

кметовете на кметства в община Елхово, считано от 01.07.2022 г. 

Т.3 и 4 

След направени драстични промени в насоките за кандидатстване по 

процедурата, приетият окончателен вариант, утвърден от Ръководителя на  

Структура за наблюдение и докладване, изхвърля част от допустимите кандидати – 

училища, в т.ч и тези на територията на Община Елхово. 

Към настоящият момент проектното предложение е със статут проект на 

идея.  

Т.5 
Сключени ДГ за наем 
 

 

 

По  ПРОТОКОЛ № 33 от заседание проведено на 21.09.2022 г.  са внесени 

13 докладни, приети са 13 решения, като 12 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

 

Т.1 

Приетият отчет за изпълнение сборния бюджет  на  община Елхово за 2021 г. 

е представен в срок в Министерство на финансите чрез информационна система 

ИСО и в Сметна палата, сектор Ямбол. 

Т.2 

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 

година съгласно заповед № РД-693/30.09.2022 г. 

Т.3 

Решението е обнародвано в ДВ бр.83/18.10.2022г. 

Т.5 

Възложени и изготвени пазарни оценки за имота. Същите са приети с 

Решение № 406/35/16 по Протокол № 35/15.12.2022 г. на ОбС – Елхово. В 

процедура по издаване на заповед за определен купувач и сключване на договор за 

покупко - продажба. 

Т.6 

Възложени и изготвени пазарни оценки за имота. Същите са приети с 

Решение № 406/35/16 по Протокол № 35/15.12.2022 г. на ОбС – Елхово. В 
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процедура по издаване на заповед за определен купувач и сключване на договор за 

покупко - продажба. 

Т.7 

Възложени и изготвени пазарни оценки за имота. Същите са приети с 

Решение № 406/35/16 по Протокол № 35/15.12.2022 г. на ОбС – Елхово. В 

процедура по издаване на заповед за определен купувач и сключване на договор за 

покупко - продажба. 

Т.8 

Възложени и изготвени пазарни оценки за имота. Същите са приети с 

Решение № 406/35/16 по Протокол № 35/15.12.2022 г. на ОбС – Елхово. Издадена 

Заповед № РД-43/09.01.2023 г. на кмета на община Елхово за откриване на 

процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Т.9 

Изготвени пазарни оценки на имотите и приети с Решение № 377/33/9 по 

Протокол № 33/21.09.2022 г. на ОбС – Елхово.  Издадена Заповед № РД-

793/02.11.2022 г. на кмета на община Елхово за учредяване на възмездно право на 

ползване върху 1042/21502 кв.м. ид.ч от ПИ15730.12.20, в процедура по сключване 

на договор и Заповед № РД-792/02.11.2022 г. на кмета на община Елхово за 

учредяване на възмездно право на ползване върху 217/55 350 кв.м. ид.ч от 

ПИ15730.12.22, в процедура по сключване на договор. 

Т.10 

Внесен е ПУП- парцеларен план, обявен в държавен вестник. Разгледан е на 

Общински Експертен съвет  

Т.11 

Отпуснатите еднократни финансови помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

Т.12 

В процедура по сключване на договор за придобиване право на собственост. 

Т.13 

Проектът за ПУП-ПРЗ е одобрен и влязъл в сила. 

 

 

По  ПРОТОКОЛ № 34 от заседание проведено на 27.10.2022 г.  са внесени 

10 докладни, приети са 10 решения, като 8 от тях изискват действия от страна 

на общинска администрация.  

 

Т.1 

Извършена е актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 

година съгласно заповед № РД-787/31.10.2022 г. 

Т.2 

Правилникът е публикуван на сайта на общината. 

Т.3 

Приготвянето на топъл обяд стартира с начална дата 01.11.2022 г. и е с 

продължителност до 30.04.2024 г. в периода 01 ноември - 31 декември 2022 г., 01 

януари - 30 април, 01 октомври - 31 декември 2023 г. и 01 януари - 30 април 2024 г.,  
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в рамките на 272 работни дни. 

Общо 50 лица от община Елхово получават обяд, съгласно условията на 

сключен договор по Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-

2027. 

Т.4 

Проектното предложение е подготвено. В началото на месец януари 2023г. 

предстой да бъде подадено за кандидатстване пред финансиращата програма. 

Т.7 

Съобразно взетото решение и Закона за водите се изготви приемо-

предавателeн протокол между община Елхово и „Водоснабдяване и канализация“ – 

ЕООД гр.Ямбол за направената през 2022год. инвестиция.  

 Т.8 

На основание Решение №389/34/8/ от 27.10.2022г. на общински съвет и 

заповед на кмета № РД-805 от 11.11.2022г. се прекрати договор за концесия №К-3 

от 03.01.2018г. с концесионер „КАЛ ГРУП“ЕООД, гр.Елхово. С протокол от  

25.11.2022г. се извърши предаване-приемане на язовира от концесионера на 

концедента. Извършени са всички действия последици от прекратяването, в това 

число изпратена информация за изпълнение на концесионен договор по чл.132, ал.1 

и чл.192, ал.3, т.8 от Закона за концесиите да Национален концесионен регистър . 

Т.9 

Сключен Договор за дарение на недвижим имот – частна собственост от 

14.11.2022 г., вписан в Службата по вписванията и акт № 170, том VІІ, вх.рег. № 

2198 от 15.11.2022 г. 

Т.10  

Отпуснатата еднократна финансова помощ на Общински клуб на хората с 

увреждания  в размер на 500 лв. е изплатена на Виолета Ангелова – председател на 

Управителния съвет. 

 

 

 

По  ПРОТОКОЛ № 35 от заседание проведено на 15.12.2022 г.  са внесени 

17 докладни, приети са 17 решения, като 12 от тях изискват действия от 

страна на общинска администрация.  

 

Т.3 

Извършена е окончателна актуализация на сборния бюджет на община 

Елхово за 2022 година съгласно заповед № РД-933/30.12.2022 г. 

Т.7 

В процедура. 

Т.8 

В процедура. 

Т.9 

На основание Заповед № РД-45/09.01.2023 г. на кмета на община Елхово е 

стартирана процедура по провеждане на публичен търг. 

Т.11 
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На основание Заповед № РД-44/09.01.2023 г. на кмета на община Елхово е 

стартирана процедура по провеждане на публичен търг. 

Т.12 

В процедура 

Т.13 и 14 

В процедура по възлагане на оценка. 

Т.15 

Приети оценки с Решение № 405/35/15/ по Протокол № 35 от 15.12.2022 г. на 

ОбС – Елхово. Издадена Заповед № РД-43/09.01.2023 г. на кмета на община Елхово 

за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Т.16 

1.1.; 1.2; 1.3.; В процедура, предстои издаване на Заповеди на кмета за 

определен купувач и сключване на договори за продажба.  

 1. 4. Заповед № РД-43/09.01.2023 г. на кмета на община Елхово за откриване 

на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Т.17 

Решението на общински съвет в едно с цялата преписка е изпратено до 

Администрацията на Президента на Република България. 

Т.18 
Отпуснатите еднократни финансови помощи на жители от общината са 

изплатени в пълен размер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪР  КИРОВ 
Кмет на община Елхово 

 


