
 1 

 

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 юли 2022 г. - декември  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 юли 2022 г. - декември  

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

60 докладни и са приети 58 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) 

5 13 80 % 

2 ОСТСУЕ(Общинскасобственост, 

терипориално и селищно устройство и 

евроинтеграция) 

5 40 96 % 

3 СПОД(Социална политика и 

обществени дейности) 
5 8 75 % 

4 ЗОРПК(Законност, обществен ред 

и противодействие на корупцията) 
4 13 92 % 

 
 

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

ЗМСМА Общински съвет е приел следните правилници, наредби, 

отчети и програми:   

 

- решение №352/31/3/ Изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елхово. 

- решение № 353/31/6/ Одобряване на Годишен отчет по изпълнение на 

концесионните договори в Община Елхово за 2021 година 

- решение № 371/33/3/ Одобряване на окончателен проект на Общ 

устройствен план на община Елхово.  

- решение №383/34/2/ Изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация  

- решение № 386/34/5/Одобряване на годишен план за ползване на 

дървесина на община Елхово за 2023 г., и възлагане дейностите в горските 

териториии – общинска собственост. 

- решение № 394/35/4/ Приемане на План-сметките за приходите и 

необходимите разходи за 2023 година за дейностите по управление на 

отпадъците и за определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово 

и населените места на Община Елхово за 2023 година 

- решение № 395/35/5/ Приемане на „Програма за опазване на околната 

среда на Община Елхово за периода 2021 – 2028 г.” 

- решение № 396/35/6/ Приемане на „Програма за управление на 

отпадъците на Община Елхово за периода 2021-2028г.“ 

 

 

 

ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

 

- решение № 362/31/15/ Кандидатстване с проект по процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към 

тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

- решение № 365/32/3/ Кандидатстване на Община Елхово с проектно 

предложение, с наименование „Модернизация на Основно училище 

„Хаджи Димитър“, с. Гранитово,  по процедура  „Модернизация на 

образователна среда” към Националния план за възстановяване и 

устойчивост на Република България 

- решение №366/32/4/ Кандидатстване на Община Елхово с проектно 

предложение, с наименование „Модернизация на основно училище „Свети 

Паисий Хилендарски“, с. Бояново, по процедура „Модернизация на 

образователна среда” към Националния план за възстановяване и 

устойчивост на Република България 

- решение № 385/34/4/ Кандидатстване на Община Елхово с проектно 

предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,  

Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 

 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

- решение № 350/31/1/ Информация за изпълнение сборния бюджет 

на община Елхово за първото шестмесечие на 2022 г.  

- решение №351/31/2/, 363/32/1/, 370/33/2/, 382/34/1/   Актуализация 

на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година 

- решение № 364/32/2/ Определяне индивидуални основни месечни 

работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово 

- решение №369/33/1/ Отчет за изпълнение сборния бюджет на 

община Елхово за 2021 г.  

- решение № 393/35/3/ Окончателна актуализация на сборния 

бюджет на община Елхово за 2022 година 
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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 

преобладаваща част от отделни имоти или са станали съсобственици с 

Общината при изменения в регулацията на поземлените имоти, делба. 

 

- решение № 376/33/8/, 404/35/14/, 405/35/15/  продажба  на имоти – частна 

общинска собственост 

- решение №373/33/5/, 374/33/6/, 375/33/7/, 403/35/13/ прекратяване на 

съсобственост 

- решение № 360/31/13/, 402/35/12/ отдаване под наем на имоти частна 

общинска собственост 

- решение № 401/35/11/ отдаване под наем на имоти публична общинска 

собственост 

- решение № 358/31/11/, 377/33/9/, 406/35/16/   определяне на пазарни цени 

за проджаба на недвижими имоти частна общинска собственост. 

- решение № 397/35/7/ 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 №  356/31/9/ Предложение за учредяване на право на ползване 

върху части от недвижими имоти – общинска собственост в землището на 

с. Голям Дервент.  

- решение № 367/32/5/ Отдаване под наем  на пасища, мери и ливади-

публична общинска собственост за срок от една стопанска година 

- решение № 398/35/8/Предоставяне на имоти – земеделски земи от 

общинския поземлен фонд, определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 

за стопанската 2022 - 2023г. 

- решение № 357/31/10/ Предложение за предоставяне безвъзмездно за 

управление на части от недвижими имоти – общинска собственост. 

- решение № 378/33/10/ Изработване на проект за ПУП-парцеларен план за 

елементи на техническата инфраструктура – за изграждане на външно 

ел.захранване- кабела линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, 

кв.6а по плана на с. Пчела, общ. Елхово 

- решение № 380/33/12/ придобиване от община Елхово на недвижим имот 

– собственост на потребителна кооперация „Съгласие“ гр. Елхово намиращ 

се в с. Изгрев и представляващ едноетажна масивна сграда „Кооперативен 

дом“ построена в поземлен имот селкооп в кв. 18 по плана на с.Изгрев 

заедно с прилежащо дворно място    
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- решение № 381/33/13/ Изработване на проект за подробен устройствен 

план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот с 

идентификатор  21542.69.279,  местност „ХУМАТА”  по    КККР  на 

землище с. Добрич,   община Елхово  

- решение № 387/34/6/ промяна на началните цени за добив и продажба на 

дървесина на територията на Община Елхово. 

- решение №388/34/7/ Одобряване на направена инвестиция финансирана 

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

програма за 2022г. 

- решение № 389/34/8/ прекратяване  на Договор за концесия №К-3 от 

03.01.2018г.  с концесионер „КАЛ ГРУП“ЕООД за експлоатация на обект, 

язовир представляващ  имот с идент. № 17748.72.292 по КК на с.Гранитово 

(№000292 по КВС)  местност "Червен бряг" в землището на с. Гранитово 

- решение № 390/34/9/ придобиване чрез дарение на имот – частна 

общинска собственост с площ 55 кв. м. съставляващ поземлен имот 

27382.500.2201 по скица – проект за изменение на КККР на гр. Елхово 

- решение № 399/35/9/ Предложение за отдаване под наем на общински 

терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и 

списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона 

за общинската собственост. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

- решение №372/33/4/ Утвърждаване на самостоятелни паралелки под 

минималния брой ученици по Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование за 

учебната 2022/2023 г. 

- решения № 379/33/11/, 391/34/10/, 408/35/18/ Отпускане на еднократни 

социални помощи на граждани от общината. 

 

 

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 


