ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/54-36, факс:64-04
e-mail:obshtina@straldzha.bg

ПРОТОКОЛ
№ 26
На основание чл. 28а, ал.3 и чл. 25, т.1 от ЗМСМА и чл. 52а, ал. 3, чл. 43, ал. 1, т. 1
от ПОДОбС, на 28.10.2021 г., от 10:00 ч., се проведе 26 - то заседание от разстояние на
Общински съвет-Стралджа, с приемане на неприсъствени решения, чрез имейл
кореспонденция и говорна комуникация, посредством интернет връзка, при
осигуряване спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантиране
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
I. РЕГИСТРАЦИЯ 26-то заседание на ОбС 28.10.2021г.
Инж. Иван Митев- председател на ОбС изпрати на ел. пощи на всички общински
съветници формуляр за попълване, за неприсъствена регистрация в заседание от
разстояние на ОбС-Стралджа.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № I – разпечатка/
Формулярът за неприсъствена регистрация в заседанието от разстояние бе
върнат попълнен от регистриралите се съветници, на ел. адрес на Председателя.
На ел. адрес на Председателя- i.mitev@straldzha.net бяха получени 17 регистрации.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № Ia – разпечатки/
II. КВОРУМ, ОТКРИВАНЕ НА 26-то заседание на ОбС
След получаване регистрациите от всички съветници, инж. Иван Митевпредседател на ОбС обяви кворума и откри заседанието чрез ел. писмо до всички
регистрирали се участници, със следната форма:
Присъствен лист на регистрираните общински съветници в 26-то заседание на
ОбС-Стралджа, проведено от разстояние, на 28.10.2021 г., от 10:00 ч., чрез имейл и
говорна комуникация, с неприсъствено приемане на решения, подписан от
Председателя на ОбС и подпечатан с официалния печат на Общински съвет-Стралджа.
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име, презиме, фамилия
ДИМЧО АТАНАСОВ СТОЙКОВ
ЦОНИ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ
Д-Р ДОРА ЙОВЧЕВА СТОЯНОВА-КОСТОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО СТОЙНОВ ХРИСТОВ
ИНЖ. ИВАН ПАРУШЕВ МИТЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАГИЕВ
НЕЛИ ТОНЧЕВА КАВАЛДЖИЕВА
ЕЛИЦА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА ДЖЕНКОВА МИТЕВА
ЯНКО СТОЯНОВ ДОБРЕВ
КОЙЧО ТОНЧЕВ КОЙЧЕВ

телефон

ел. поща
dimi_stoykov@abv.bg
conevi5355@abv.bg
dorastoqnova13@abv.bg
angel.angelov.1974.n@abv.bg
apostolovaa@abv.bg
i.mitev@straldzha.net
pe66oo@mail.bg
nel_toncheva@abv.bg
baglady@abv.bg
valter.m@abv.bg
yanko_dobrev@abv.bg
koichy@abv.bg
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ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ ТОЛЕВА ИВАНОВА
ТОДОР ЖЕКОВ ЖЕЛЕЗОВ

murra_2002@abv.bg
ivangeorgiev0403abv.bg
sggeorgiev@abv.bg
mariatoleva@abv.bg
jivko.jelezov@abv.bg

Съветниците НЕ отговарят на това писмо.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № II- разпечатка/
Въпроси и предложения по проектите за решение от докладните записки се
изпращат на ел. адрес на Председателя на ОбС: i.mitev@straldzha.net
III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА 26-ТО ЗАСЕДАНИЕ
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати предложение за начин на
провеждане на 26-то заседание от разстояние, чрез ел. писмо, с формуляр за гласуване
до всички регистрирали се участници.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № III – разпечатка/
Формулярът за гласуване по приемане на предложение за начин на провеждане
на 26-то заседание от разстояние, бе върнат на ел. поща на Председателя, попълнен с
изразения вот от регистрираните съветници.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № IIIa – разпечатки/
Други предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя.
IV. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА 26-ТО
ЗАСЕДАНИЕ
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати ел. Писмо до всички
егистрирали се със следния текст:
Гласували в заседание от разстояние:
„ЗА”-17 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
Поради факта, че граждани нямат възможност да присъстват на сесията на ОбС
и поради наличие на обстоятелства по чл. 28а, ал.3 и на основание чл. 28, ал.1 от
ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от ПОДОбС, имайки предвид усложнената епидемична
обстановка с разпространението на COVID-19 на територията на общината, Общински
съвет-Стралджа взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 306
І. Приема 26 - то заседание да бъде проведено при закрити врати.
Съветниците НЕ отговарят на това ел. писмо.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № IV – разпечаткa/
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V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДН. РЕД
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати писмо с вх.№680/26.10.2021 г.
за оттегляне на докладна записка и предложение за приемане на дн. ред на заседанието
в прикачени файлове, чрез ел. писмо, формуляр за гласуване до всички регистрирали се
участници.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № V – разпечатка/
Формулярът за гласуване по приемане на дн. ред в неприсъствено 26-то
заседание от разстояние бе върнат попълнен с изразения вот от 17 регистрирали се
съветници, на ел. поща на Председателя.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № Vа – разпечатка/
Други предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя.
VI. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕ ДНЕВЕН РЕД
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, обяви резултата от гласуването и
приетото решение, чрез ел. писмо до всички регистрирали се участници, със следното
съдържание:
Гласували в заседание от разстояние:
„ЗА”-17 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 307
І. Приема за 26-то заседание от разстояние следният

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
добавяне на нов обект в поименния списък за капиталови разходи на Община
Стралджа през 2021 г.
2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
промяна субсидии футболни клубове.
3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
предоставяне на общинските имоти - полските пътища, попадащи в масиви за
ползване на земеделска земя за стопанската 2021-2022г.
4. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 60/2360 кв.м. ид.части от
Застроен урегулиран поземлен имот – УПИ XIII-118, кв.22, целия с площ от
2360 кв.м. по плана на с.Палаузово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
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5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 17/3170 кв.м. ид.части от
Застроен урегулиран поземлен имот - УПИ I-24, кв.6, целия с площ от 3170
кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
6. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на СНЦ „МИГ
– Стралджа 2016“ по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните
финанси.
7. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.
8. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
учредяване на ограничено вещно права-право на строеж върху общински имот,
представляващ ПИ № 30898.33.610, с площ от 6 170 кв.м. по КК и КР на с.
Зимница, общ. Стралджа, обл.Ямбол в полза на Министерство на отбраната на
Република България.
9. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и финанси,
относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община гр.
Стралджа и Председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода
01.07.2021г. до 30.09.2021г.
10. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ – 1673 / 20.09.2021 год. от ПТК“Съгласие“представлявано от Донка Пенева Ганчева - Председател и Докладна от
арх.Евгений Чобанов- гл.архитект на Община Стралджа.
11. 11. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
изпълнение на Решение № 243 на Протокол № 20/29.04.2021 г. , по доклад с
Вх.№ ДЗ-98/28.04.2021 г., с което Общински съвет на Община Стралджа дава
съгласие за стартиране на процедура за учредяване на безвъзмездно право на
строеж върху общински имот в полза на Министерство на отбраната на
Република България.
12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № VI – разпечатка/
VII. ГЛАСУВАНЕ ПО ДНЕВЕН РЕД 26/28.10.2021 г.
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати формуляр за гласуване по точки
от дн. ред, чрез ел. писмо до всички регистрирали се участници.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № VII – разпечатка/
Формулярът за гласуване по точки от дн. ред, бе върнат попълнен с изразения
вот от 17 регистрирали се съветници, на ел. поща на Председателя.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № VIIа – разпечатка/
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, установи техническа грешка във вече
изпратения формуляр за гласуване и изпрати писмо до всички регистрирали се
участници за коригиране на гласуването по т.8 и т.9 от приетия дневен ред.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № VIIб – разпечатка/
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VIII. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСУВАНЕ ДН. РЕД
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, обяви резултата от гласуването и
приетите решения, чрез ел. писмо до всички регистрирали се участници, със следното
съдържание:
Уважаеми дами и господа общински съветници, обявявам резултатите от гласуването:

Няма постъпили въпроси и изказвания по дн. ред от т.1 до т.11 вкл.

По т. 1 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
Добавяне на нов обект в поименния списък за капиталови разходи на Община
Стралджа през 2021г.
Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124,ал.3от Закона за публичните финанси, Общински съветСтралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 308

Общинския съвет Стралджа одобрява добавянето на нов обект от собствени
средства в поименния списък за капиталови разходи за 2021г. както следва:
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Собствени средства
1.Функция VI „Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и
опазване на околната среда”

УВЕЛИЧАВА


52 05„Придобиване на стопански инвентар” с 1 365 лв.

Обект№106”Закупуване на телескопична резачка НТ 105” в дейност 622
”Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройството”

НАМАЛЯ


1015 Разходи за материали с 1 365 лв. в дейност 622

”Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройството”

Общата сума на разходите в дейност 622, както и по бюджета за местни дейности
след добавяне на новия обект остава непроменена .

По т. 2 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
промяна субсидии футболни клубове.

Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
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На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.125, ал.1,т.2 от Закона за публичните финанси, Общински съветСтралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 309

Общинския съвет Стралджа одобрява компенсирани промени на субсидията за
футболните клубове на община Стралджа за 2021г. съгласно приложение №8

Общата сума на субсидията за футболните клубове на община Стралджа не се
променя както и разходите в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички

По т. 3 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
предоставяне на общинските имоти - полските пътища, попадащи в масиви за ползване
на земеделска земя за стопанската 2021-2022г.
Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи, Общински съвет-Стралджа взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 310

1.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие за предоставяне на общински
имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите за землищата
на община Стралджа за стопанската 2021 – 2022г., при цена в размер на средното
рентно плащане за съответното землище.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договори с ползвателите на
общински имоти - полски пътища за стопанската 2021 – 2022г, при цена в размер на
средното рентно плащане за съответното землище.

По т. 4 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 60/2360 кв.м. ид.части от Застроен
урегулиран поземлен имот – УПИ XIII-118, кв.22, целия с площ от 2360 кв.м. по плана
на с.Палаузово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.

Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и
чл.19, ал.1, т.2 от Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на
ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с
имоти и вещи-общинска собственост, Общински съвет-Стралджа взе следното

Страница 8 от 17

Р Е Ш Е Н И Е № 311

1.Общински съвет дава своето съгласие, да се ликвидира съсобствеността в следния
имот:


Застроен урегулиран поземлен имот - УПИ XIII-118, кв.22 целия с площ от 2360
кв.м. по плана на с.Палаузово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: ИзтокУПИ XIV-119; УПИ III-111; УПИ IV-112, запад- УПИ XII-118, север-улица, югУПИ VI - 114, като се продаде общинската част от съсобствения недвижим
имот, а именно:

-60/2360 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот УПИ XIII-118, кв.22
целия с площ от 2360 кв.м. по плана на с.Палаузово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, като се
продадат на Росен Иванов Русев, с постоянен адрес: с.Палаузово, общ.Стралджа,
обл.Ямбол, ул.“Иван Вазов“№24, в качеството му на съсобственик.
2.Общински съвет одобрява Пазарна оценка от лицензиран оценител на общинската ид.
част от имота, подробно описан в т.1 от решението, както следва:
-60/2360 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот УПИ XIII-118, кв.22
целия с площ от 2360 кв.м. по плана на с.Палаузово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, пазарна
оценка в размер на 300, 00 лв. /триста лв./, при данъчна оценка 182,40 лв. /сто осемдесет
и два лв. и четиридесет ст./
3.Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по ликвидиране на
съсобствеността и сключи договор за продажба с Росен Иванов Русев.
4.Плащанията от купувача Росен Иванов Русев да се извършват към датата на
сключване на договора, както следва:
4.1.Цена на общинската ид. част от имота: 300,00 лв. /триста лв./
4.2.Местен данък (3,00 %)- 9,00 лв. /девет лв./
4.3.Цена за изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител-120,00 лв. /сто и
двадесет лв./
5. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 % от
постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за финансиране на
изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на кметство с. Палаузово, общ.Стралджа.

По т. 5 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 17/3170 кв.м. ид.части от Застроен
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урегулиран поземлен имот - УПИ I-24, кв.6, целия с площ от 3170 кв.м. по плана на
с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.

Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и
чл.19, ал.1, т.2 от Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на
ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с
имоти и вещи, Общински съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 312

1.Общински съвет дава своето съгласие, да се ликвидира съсобствеността в следния
имот:


Застроен урегулиран поземлен имот - УПИ I-24, кв.6 целия с площ от 3170 кв.м.
по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: Изтокдере, запад- улица, север-улица, юг- УПИ II - 24, като се продаде общинската
част от съсобствения недвижим имот, а именно:

-17/3170 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот УПИ I-24, кв.6 целия с
площ от 3170 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, като се
продадат на Георги Борисов Спасов, с постоянен адрес: гр.София, обл.София, ул.“Иван
Милев“№16, в качеството му на съсобственик.
2.Общински съвет одобрява Пазарна оценка от лицензиран оценител на общинската ид.
част от имота, подробно описан в т.1 от решението, както следва:
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-17/3170 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот УПИ I-24, кв.6 целия с
площ от 3170 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, пазарна
оценка в размер на 85, 00 лв./осемдесет и пет лв./, при данъчна оценка 51,70 лв.
/петдесет и един лв. и седемдесет ст./
3.Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по ликвидиране на
съсобствеността и сключи договор за продажба с Георги Борисов Спасов.
4.Плащанията от купувача- Георги Борисов Спасов да се извършват към датата на
сключване на договора, както следва:
4.1.Цена на общинската ид. част от имота: 85,00 лв. /осемдесет и пет лв./
4.2.Местен данък (3,00 %)- 2,55 лв. /два лв. и петдесет и пет ст./
4.3.Цена за изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител-120,00 лв. /сто и
двадесет лв./
5. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 % от
постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за финансиране на
изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на кметство с.Александрово, общ.Стралджа.

По т. 6 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на СНЦ „МИГ –
Стралджа 2016“ по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.

Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
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На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от Закона
за публичните финанси и във връзка с кандидатстването за финансиране на проектно
предложение от СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ по подмярка 19.3 „Подготовка и
изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.“, Общински съвет –
Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 313

1.Общински съвет гр. Стралджа дава съгласието си от общинския бюджет на
Община Стралджа да се предостави на СНЦ „Местна инициативна група - Стралджа
2016г.“ временен безлихвен заем в размер на 20 000 лв., след одобрението на проекта от
УО на ПРСР и подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ,чрез който
да се обезпечиизпълнението на дейностите по проект „МИГ Стралджа 2016 и МИГ
Харманли заедно за „зелени” перспективи пред фермерите и популяризиране на местни
продукти“ по процедура с № BG06RDNP001-19.355.

2. Безлихвеният заем следва да бъде върнат в пълен размер в срок от 1 месец от
одобряване размера на окончателното плащане по ДБФП и получаване от
бенефициентана окончателно плащане от УО на ПРСР.

По т. 7 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Гласували: „ЗА” - 17 гласа:
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК,
Общински съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 314
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1. Дава съгласие Община Стралджа да подаде проектно предложение и да
кандидатства по Открита покана, с номер на процедурата в ИСУН BGENERGY2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,
финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.
2. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира необходимите
дейности по подготовка на проектното предложение, да подпише Партньорско
споразумение с избрания проектен партньор и да подаде чрез ИСУН
изготвеното проектно предложение.
3. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид следния мотив: Срокът
за кандидатстване по процедурата е 10.11.2021г., т.е. преди влизане в сила на
Решението на Общински съвет – Стралджа. В тази връзка, за да може да бъде
своевременно подадено проектното предложение, се налага да бъде допуснато
предварително изпълнение на настоящото решение.

По т. 8 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
учредяване на ограничено вещно права-право на строеж върху общински имот,
представляващ ПИ № 30898.33.610, с площ от 6 170 кв.м. по КК и КР на с. Зимница,
общ. Стралджа, обл.Ямбол в полза на Министерство на отбраната на Република
България.
Гласували поименно: „ЗА” - 15 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев,
Стоян Георгиев, Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”-1 глас: Йордан Йорданов; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1 глас: Иван Георгиев.
Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 и чл.34, ал.6 от Закон за
общинската собственост във връзка с чл.25, ал.4 и ал.5 и ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.43, ал.1 от
Закона за държавната собственост, чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ , чл.40 ал.4 от Правилника за
прилагане на закона за опазване на земеделските земи и чл.17, ал.3 от Наредба №2 за
Страница 13 от 17

редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи, Общински
съвет –Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 315

1.Общински съвет - Стралджа дава своето съгласие за учредяване на
безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Министерство на отбраната на
Република България, ЕИК: 000695324, представлявано от Министъра на отбраната,
седалище и адрес на управление гр.София, обл.София, ул.“Дякон Игнатий“ №3, за
изграждане на обект „Товаро-разтоварна рампа и паркинг“ на железопътна гара
Зимница във връзка изпълнението на Проект 3TI31016 Provide Railhead Capability
“Осигуряване на железопътна способност“ - част от Пакет способности CP 9A0401,
„Интегриране на силите и засилена подготовка„ на територията на Република България,
което да се реализира чрез програма на НАТО за инвестиции в сигурността, одобрен с
Решение№33 от 10 август 2016г. на Министерски съвет, върху следния общински
имот-публична собственост:
-ПИ с идентификатор 30898.33.610 по КК и КР на с. Зимница, община Стралджа,
с площ от 6 170 кв.м., с начин на трайно ползване-Пасище, за който е образуван УПИ
I-610 в кв.33 с отреждане „За товаро-разтоварна рампа“ съгласно влязъл в сила ПУППРЗ.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия за изпълнение
на решението.

По т. 9 Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и
финанси, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община гр.
Стралджа и Председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.07.2021г. до
30.09.2021г.

Гласували: „ЗА” - 17 гласа:
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата командировките
в страната, Общински съвет-Стралджа взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 316
Одобрява отчета за получените командировъчни пари за третото тримесечие на
2021г. от:
Председателя на общинския съвет г-н Иван Митев ,в страната в размер на 0 лева,в
чужбина в размер на 0 лева.
Кмета на общината г-н Атанас Киров ,в страната в размер на 0 лева,
в чужбина в размер на 0 лева.

По т. 10 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ – 1673 / 20.09.2021 год. от ПТК“Съгласие“- представлявано
от Донка Пенева Ганчева - Председател и Докладна от арх.Евгений Чобановгл.архитект на Община Стралджа.
Гласували: „ЗА” - 17 гласа:
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а от ЗУТ, Общински съветСтралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 317
І.Общински съвет гр.Стралджа допуска изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ ПИ №
69660.461.3 по КК на гр.Стралджа.
Новият УПИ да приеме № ІІІ3 в кадастрален район 461 по КК на гр.Стралджа.
Техническите показатели на новото УПИ са както следва:

1.Плътност на застрояване - до 80%
2.Интензивност на застрояване /Кинт/ -до 2
3.Площ на озеленяване - минимум 20%
4.Максимална височина – до 10 м
5.Устройствена зона – предимно производствена
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ІІ.Отреждането да бъде „За производствени и складови нужди“.

По т. 11 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
изпълнение на Решение № 243 на Протокол № 20/29.04.2021 г. , по доклад с Вх.№ ДЗ98/28.04.2021 г., с което Общински съвет на Община Стралджа дава съгласие за
стартиране на процедура за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху
общински имот в полза на Министерство на отбраната на Република България.

Гласували: „ЗА” - 15 гласа:
„ПРОТИВ”- 1 глас; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1 глас. Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и правомощия по чл.124, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 318
1. Допуска промяна на отреждане по ОУП Община Стралджа на част ПИ №
30898.33.438 / с нов идентификатор 30898.33.610 / от “ За пасище мера “ в “ За
товаро разтоварна рампа и паркинг “.

По т. 12 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Няма регистрирани постъпили изказвания, питания, становища и предложения от
общинските съветници на ел. адрес на Председателя.
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Уважаеми колеги, поради изчерпване на дн. ред, закривам 26-то заседание от
разстояние на ОбС-Стралджа, с приемане на неприсъствени решения.
Съветниците НЕ отговарят на това ел. писмо.

/ПРИЛОЖЕНИЕ VIII – разпечатка/
Към протокола са приложени всички разпечатки от ел. кореспонденция на
заседанието на ОбС-Стралджа.

Председател ОбС-Стралджа:
Инж. ИВАН МИТЕВ
Водещ протокола:
С. Атанасова
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