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

ПРОТОКОЛ
№ 27
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 25.11.2021 г., от 10:00 ч., се проведе 27 - 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 27-то заседание на ОбС 25.11.2021г.
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 27-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 27-то заседание на
ОбС-Стралджа, проведено от разстояние, на 25.11.2021 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
pe666oo@abv.bg
nel_toncheva@abv.bg
baglady@abv.bg
valter.m@abv.bg
yanko_dobrev@abv.bg
koichy@abv.bg
Страница 1 от 21

13
14
15
16
17

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 ДН. РЕД
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати предложение за включване на
допълнителни точки в дн. ред на 27-то заседание от разстояние, чрез ел. писмо, с
формуляр за гласуване до всички регистрирали се участници.
На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организация дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам
в дневният ред да бъдат включени допълнително:
като т. 12 Докладна записка от Атанас Киров- кмет на община Стралджа,
относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 45/2180 кв. м. идеални части
от застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IX-536, кв.55, целия с площ от 2180 кв. м.
по плана на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол.
като т. 13 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № III – разпечатка/
Формулярът за гласуване по приемане на дн. ред в неприсъствено 27-то
заседание от разстояние бе върнат попълнен с изразения вот от 17 регистрирали се
съветници, на ел. поща на Председателя.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № IIIа – разпечатка/
Други предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя.
IV. 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.
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На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 319
І. Приема за 27-то заседание 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 2021г.
2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,относно
актуализация на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 г.
3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ - 1654 / 14.09.2021 год.от „ВОД 7“ ЕООД, представлявано от
Мирослав Павлов Павлов – управител и Заявление с Вх.№ ВхК - 3316 / 28.09.2021
год.от „ЕОН България“ ЕООД, представлявано от Йонко Николов Николов –
управител, за осигуряване достъп до имоти в кв.150 по Регулационния план на
гр.Стралджа и Докладна от арх.Евгений Чобанов- гл.архитект на Община Стралджа.
4. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 13/1970 кв.м. ид.части от Незастроен
урегулиран поземлен имот - УПИ III-42, кв.6, целия с площ от 1970 кв.м. и 130/2280
кв.м. ид.части от Незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ III-40, кв.5, целия с
площ от 2280 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 15/1105 кв.м. ид.части от Застроен
урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-156, кв.16, целия с площ от 1105 кв.м. по плана на
с.Маленово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
6. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 28/1790 кв.м. ид.части от Застроен
урегулиран поземлен имот- УПИ XIIІ-453, кв.39, целия с площ от 1790 кв.м., отреден
„За жилищно строителство и фотоволтаична инсталация“ по плана на с.Зимница,
общ.Стралджа, обл.Ямбол.
7. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
приемане на дарение на част от имот-частна собственост с площ 34 кв.м. от ПИ№453,
кв.39, попадащ в регулацията на улица в с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
8. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 6 години върху общински
имот –частна общинска собственост, представляващ общинска зала с площ 160 кв.м.,
разположена в едноетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I-123, кв.10 по
регулационния план на с.Саранско, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
9. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
продажба на имот-частна общинска собственост – Застроен поземлен имот с площ от
4020 кв.м., ведно с построената Едноетажна сграда „Бивша ветеринарна лечебница“
със ЗП-83 кв.м., представляващ ПИ 362, кв.57 по регулационния план на с.Войника,
обш.Стралджа, обл.Ямбол.
10. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
определяне на конкретни специалности и броя на стипендиантите по тях, които ще
бъдат финансирани на основание разпоредбите на Наредба №23 За отпускане на
стипендии на студенти от община Стралджа.
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11. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
даване на съгласие за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост
с площ 69 кв.м., представляващо СОС с идентификатор 69660.501.1984.1.11 находящо
се в сграда с идентификатор 69660.501.1984.1 по КК и КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с
административен адрес: гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус”№7.
12. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на Министерство на
околната среда и водите гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, дирекция
„Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” –
Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“
на ФМ на ЕИП 2014-2021, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна
финансова помощ № Д-33-54/23.11.2021г. и номер в ИСУН BGENVIRONMENT4.003-0007-C01 , финансиран по Оперативна програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, по процедура Открита покана № 3 „Климат“, по проект:
„РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ
КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № IV – разпечатка/
V. ГЛАСУВАНЕ ПО ДНЕВЕН РЕД 27/25.11.2021 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 № V – 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 № Vа – разпечатка/

VI. 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:

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,
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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 № 320
Общинския съвет Стралджа одобрява добавянето на нов обект от собствени
средства в поименния списък за капиталови разходи за 2021г. както следва:
Собствени средства
1.Функция V „Социално осигуряване,подпомагане и грижи”

УВЕЛИЧАВА

§52 03„Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения” с 1 180 лв.

Обект№121”Закупуване на алуминиева телескопична рампа 366 см” в дейност
526”Центрове за обществена подкрепа”

НАМАЛЯ

§1030 Текущ ремонт с 1 180 лв. в дейност 526 ” Центрове за обществена подкрепа”

Общата сума на разходите в дейност 526, както и по бюджета за държавни дейности
след добавяне на новия обект остава непроменена .
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По т. 2 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
актуализация на План-сметката за дейност „Чистота” за 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 № 321
Общинския съвет Стралджа актуализира план-сметката за дейност”Чистота” за 2021г. в
размер на 972 426 лв.,съгласно Приложение №1,неразделна част от решението.

По т. 3 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ - 1654 / 14.09.2021 год.от „ВОД 7“ ЕООД, представлявано от
Мирослав Павлов Павлов – управител и Заявление с Вх.№ ВхК - 3316 / 28.09.2021
год.от „ЕОН България“ ЕООД, представлявано от Йонко Николов Николов –
управител, за осигуряване достъп до имоти в кв.150 по Регулационния план на
гр.Стралджа и Докладна от арх.Евгений Чобанов- гл.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
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Р Е Ш Е Н И Е № 322

І.Общински съвет гр.Стралджа допуска изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ
кв.150 по ЗРП гр.Стралджа. С него да се осигури достъп до всеки един от създадените
урегулирани поземлени имота.

ІІ.Възлага на общинската администрация да проведе необходимите
процедури по изготвяне и одобрявяне на ПУП-ПРЗ, касаещ кв.150 по ЗРП гр.Стралджа.

Техническите показатели да 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

ІIІ.Отрежданията да са в съответствие с исканията на собствениците, но да не
противоречат на устройствените зони.

По т. 4 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 13/1970 кв.м. ид.части от Незастроен
урегулиран поземлен имот - УПИ III-42, кв.6, целия с площ от 1970 кв.м. и 130/2280
кв.м. ид.части от Незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ III-40, кв.5, целия с
площ от 2280 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.

Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
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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 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

Р Е Ш Е Н И Е № 323

1.Общински съвет дава своето съгласие, да се ликвидира съсобствеността в
следните имоти:
• Незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ III-42, кв.6, целия с площ от
1970 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: Изтокдере, запад- улица, север- УПИ II - 24, юг- дере, като се продаде общинската част от
съсобствения недвижим имот, а именно:
-13/1970 кв.м. ид.части от Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ III-42,
кв.6, целия с площ от 1970 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.
• Незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ III-42, кв.6, целия с площ от
1970 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: Изтокдере, запад- улица, север- УПИ II - 24, юг- дере, като се продаде общинската част от
съсобствения недвижим имот, а именно:
-130/2280 кв.м. ид.части от Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ III-40,
кв.5, целия с площ от 2280 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.
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2.Общински съвет одобрява Пазарни оценки от лицензиран оценител на
общинските ид. части от имотите, подробно описани в т.1 от решението, както следва:
-13/1970 кв.м. ид.части от Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ III-42,
кв.6, целия с площ от 1970 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа,
обл.Ямбол, пазарна оценка в размер на 65,00 лв./шестдесет и пет лв./, при данъчна
оценка 36,20 лв. /тридесет и шест лв. и двадесет ст./
-130/2280 кв.м. ид.части от Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ III-40,
кв.5, целия с площ от 2280 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа,
обл.Ямбол, пазарна оценка в размер на 650,00 лв./шестстотин и петдесет лв./, при
данъчна оценка 361,90 лв. /триста шестдесет и един лв. и деветдесет ст./
3.Общински съвет упълномощава кмета на общината да извърши всички
действия по ликвидиране на съсобствеността и да 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 общинските ид. части от имотите: 715,00лв. /седемстотин и
петнадесет лв./
4.2.Местен данък (3,00 %)- 21,45 лв. /двадесет и един лв. и четиридесет и пет
ст./
4.3.Цена за изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител-170,00лв. /сто и
седемдесет 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. 5 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 15/1105 кв.м. ид.части от Застроен
урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-156, кв.16, целия с площ от 1105 кв.м. по плана на
с.Маленово, 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,
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Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На 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

Р Е Ш Е Н И Е № 324

1.Общински съвет дава своето съгласие, да се ликвидира съсобствеността в
следния съсобствен имот:
• Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-156, кв.16, целия с площ от 1105
кв.м. по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: Изток-УПИ III156; запад - УПИ I-157; север- улица; юг- УПИ XV-166, като се продаде общинската
част от съсобствения недвижим имот, а именно:
-15/1105 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-156,
кв.16, целия с площ от 1105 кв.м. по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, обл.Ямбол
се продадат на Иван Йорданов Йорданов с адрес: гр.Ямбол, обл.Ямбол,
ж.к.“Възраждане“№53, вх.В, ет.3, ап.17, в качеството му на съсобственик.
2.Общински съвет одобрява Пазарна оценка от лицензиран оценител на
общинската ид. част от имота, подробно описана в т.1 от решението, както следва:
-15/1105 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-156,
кв.16, целия с площ от 1105 кв.м. по плана на с.Маленово, общ.Стралджа, обл.Ямбол,
пазарна оценка в размер 75,00лв. /седемдесет и пет лв./, при данъчна оценка 45,60
лв./четиридесет и пет лв. и шестдесет ст./
3.Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по
ликвидиране на съсобствеността и сключи договори за продажба с Иван Йорданов
Йорданов.
4.Плащанията от купувача - Иван Йорданов Йорданов да се извършват към
датата на сключване на договора, както следва:
4.1.Цена на общинската ид. част от имота: 75,00лв. /седемдесет и пет лв./
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4.2.Местен данък (3,00 %)- 2,25лв./два лв. и двадесет и пет ст./
4.3.Цена за изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител-100,00лв./сто 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.Маленово, общ.Стралджа.

По т. 6 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 28/1790 кв.м. ид.части от Застроен
урегулиран поземлен имот- УПИ XIIІ-453, кв.39, целия с площ от 1790 кв.м., отреден
„За жилищно строителство и фотоволтаична инсталация“ по плана на с.Зимница,
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

Р Е Ш Е Н И Е № 325
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1.Общински съвет дава своето съгласие, да се ликвидира съсобствеността в
следния съсобствен имот:
• Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ XIIІ-453, кв.39, целия с площ от
1790 кв.м., отреден „За жилищно строителство и фотоволтаична инсталация“ по плана
на с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: Изток-УПИ XII-450; западулица; север-УПИ XVI-454, УПИ XV-454; юг- улица, като се продаде общинската част
от съсобствения недвижим имот, а именно:
-28/1790 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ XIIІ-453,
кв.39, целия с площ от 1790 кв.м., отреден „За жилищно строителство и фотоволтаична
инсталация“ по плана на с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, се продаде на Веска
Славова Георгиева с адрес: гр.Ямбол, обл.Ямбол, ж.к.“Граф Игнатиев“64-Б-28, в
качеството и на съсобственик.
2.Общински съвет одобрява Пазарна оценка от лицензиран оценител на
общинската ид. част от имота, подробно описани в т.1 от решението, както следва:
-28/1790 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ XIIІ-453,
кв.39, целия с площ от 1790 кв.м., отреден „За жилищно строителство и фотоволтаична
инсталация“ по плана на с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, пазарна оценка в
размер 140, 00 лв./сто и четиридесет лв./, при данъчна оценка 120,10 лв. /сто и двадесет
лв. и десет ст./
3.Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по
ликвидиране на съсобствеността и сключи договори за продажба с Веска Славова
Георгиева.
4.Плащанията от купувача - Веска Славова Георгиева да се извършват към
датата на сключване на договора, както следва:
4.1.Цена на общинската ид. части от имота: 140,00 лв./сто и четиридесет лв./
4.2.Местен данък (3,00 %)- 4,20лв. /четири лв. и двадесет ст./
4.3.Цена за изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител-100.00лв./сто 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.Зимница, общ.Стралджа.

По т. 7 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
приемане на дарение на част от имот-частна собственост с площ 34 кв.м. от ПИ№453,
кв.39, попадащ в регулацията на улица в с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
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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.8, ал.9 и чл. 34, ал.1 от ЗОС, чл.4,
ал.2, и чл.7, т.6 от Наредба №2 за реда 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

Р Е Ш Е Н И Е № 326

1.Общински съвет актуализира Годишната програма за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2021г., приета с Решение
№177 от Протокол №16/28.01.2021г. на Общински съвет-гр.Стралджа в Раздел III, т.6Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и
способите за тяхното придобиване, със следния имот:
- ПИ с обща площ от 34 кв.м., придаващ се към площта на улица-публична
общинска собственост, представляващ част от ПИ№453, кв.39, за който е отреден УПИ XIIІ-453, кв.39, целия с площ от 1790 кв.м, отреден „За жилищно строителство и
фотоволтаична инсталация“ по плана на с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, одобрен
със Заповед №168/28.06.1967 г. на кмета на Община Стралджа. /придобиване чрез
дарение/.
2.Дава съгласие Община Стралджа да придобие в собственост, чрез дарение на
имот-частна собственост от Веска Славова Георгиева от гр.Ямбол, обл.Ямбол,
ж.к.“Граф Игнатиев“64-Б-28 , следния имот:
-ПИ с обща площ от 34 кв.м., придаващ се към площта на улица-публична
общинска собственост, представляващ част от ПИ№453, кв.39, за който е отреден УПИ XIIІ-453, кв.39, целия с площ от 1790 кв.м, отреден „За жилищно строителство и
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фотоволтаична инсталация“ по плана на с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, одобрен
със Заповед №168/28.06.1967 г. на кмета на Община Стралджа.
3. Възлага на Кмета на Община Стралджа да сключи договор за дарение с Веска
Славова Георгиева, за имота по т.2.
4. Всички разходи и такси по извършване на сделката са за сметка на Веска
Славова Георгиева.

По т. 8 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 6 години върху общински
имот –частна общинска собственост, представляващ общинска зала с площ 160 кв.м.,
разположена в едноетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I-123, кв.10 по
регулационния план на с.Саранско, 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 и чл.39 ал.4 от ЗОС и чл.24,ал.3 от
Наредба №2 на ОбС 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

Р Е Ш Е Н И Е № 327

1.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие, да се учреди безвъзмездно
право на ползване за срок от 6 /шест/ години, в полза на Народно читалище „ИзгревСтраница 14 от 21

1929г.“, с.Саранско, общ.Стралджа, с ЕИК:000964034, със седалище и адрес на
управление: с.Саранско, общ.Стралджа, ул.”Теньо Тодоров”№1, представлявано от
Председателя –Румен Дойчев Димов, върху следния имот - частна общинска
собственост, а именно:
-Общинска зала с площ от 160 кв.м., разположена в Едноетажна масивна сграда,
находяща се в УПИ I-123, кв.10, до кметството, по регулационния план на с.Саранско,
общ.Стралджа, обл.Ямбол, с административен адрес: с.Саранско, общ.Стралджа,
ул.“Теньо Тодоров“№1, за нуждите на читaлището за развиване и реализиране на
просветна дейност, развиване и подпомагане на самодейното художествено
творчество, провеждане на тържества и чествания.
2.Общински съвет упълномощава кмета на Община Стралджа да предприеме
всички действия за реализиране на решението.

По т. 9 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
продажба на имот-частна общинска собственост – Застроен поземлен имот с площ от
4020 кв.м., ведно с построената Едноетажна сграда „Бивша ветеринарна лечебница“
със ЗП-83 кв.м., представляващ ПИ 362, кв.57 по регулационния план на с.Войника,
обш.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 и във връзка чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и
чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.3 и чл.18, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване на
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление,под
наем и за разпореждане с имоти вещи общинска собственост, Общински съветСтралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 328
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1.Общински съвет актуализира Годишната програма за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2021г., приета с
Решение№177 от Протокол№16/28.01.2021г. на Общински съвет-гр.Стралджа в т.5Разпоредителни сделки с общински имоти, със следния имот:
-Застроен поземлен имот с площ от 4020 кв.м., ведно с построената
Едноетажна сграда „Бивша ветеринарна лечебница“ със ЗП-83 кв.м., представляващ ПИ
362, кв.57, за който са отредени УПИ XI-362, УПИ XII-362 и УПИ XIII-362, кв.57 по
регулационния план на с.Войника, обш.Стралджа, обл.Ямбол.
2.Общински съвет дава своето съгласие, да се продаде чрез публичен търг с
явно наддаване следния недвижим имот- частна общинска собственост:
-Застроен поземлен имот с площ от 4020 кв.м., ведно с построената
Едноетажна сграда „Бивша ветеринарна лечебница“ със ЗП-83 кв.м., представляващ ПИ
362, кв.57, за който са отредени УПИ XI-362, УПИ XII-362 и УПИ XIII-362, кв.57 по
регулационния план на с.Войника, обш.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: ИзтокУПИ VIII-370; УПИ IX-370,371; УПИ X-371; запад-улица ; север- УПИ XIV-363; югулица;
3. Общински съвет одобрява начална тръжна цена за продажба на целия имот,
определена от лицензиран оценител в размер на 19 700,00 лв. /деветнадесет хиляди и
седемстотин лв./ без ДДС, в т. ч. пазарна оценка за дворното място в размер на 15 700
/петнадесет хиляди и седемстотин/ лв., пазарна оценка за сградата - 4 000,00/четири
хиляди/ лв., при данъчна оценка за целия имот 12 757,90лв. /дванадесет хиляди
седемстотин петдесет и седем лв. и деветдесет ст./
4. Общински съвет упълномощава Кмета на общината да извърши всички
действия за организиране на търга и да сключи договор за продажба със спечелилия
търга, като плащанията се извършат към датата на сключване на договора.
5. Спечелилият търга купувач възстановява за своя сметка цената за изготвяне на
пазарна оценка на имота от лицензиран оценител в размер на 300,00 лв./триста лв./,
както и 3% -местен данък за придобиване на имота върху продажната цена към датата
на сключване на договора.
6. 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.Войника, общ.Стралджа.

По т. 10 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
определяне на конкретни специалности и броя на стипендиантите по тях, които ще
бъдат финансирани на основание разпоредбите на Наредба №23 За отпускане на
стипендии на студенти от община Стралджа.
Гласували поименно: „ЗА” - 17 гласа:
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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 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.3 от
Наредба №23 и следните фактически основания: подпомагане със стипендии лица, с
постоянен адрес на територията на община Стралджа, учащи във висши училища на
територията на Република България, които отговарят на критериите за подбор,
оповестени в наредбата, Общински съвет –Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 329

1. Общински съвет- Стралджа определя следните специалности и броя на
стипендиантите по тях, които ще бъдат финансирани на основание разпоредбите на
Наредба №23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа:
1.

Архитектура;

2.

Строителен инженер;

3.

Рехабилитатор.

Броят на стипендиантите по всяка от горепосочените специалности е по един.

2. Възлага на Кмета на община Стралджа да извърши всички последващи
действия във връзка с реализиране на Решението по точка 1.

По т. 11 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,
относно даване на съгласие за отдаване под наем на помещение - частна общинска
собственост с площ 69 кв.м., представляващо СОС с идентификатор
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69660.501.1984.1.11 находящо се в сграда с идентификатор 69660.501.1984.1 по КК и
КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с административен адрес: гр.Стралджа, обл.Ямбол,
ул.”Хемус”№7.
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, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.58,
ал.1 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

Р Е Ш Е Н И Е № 330
1.Общински съвет гр.Стралджа дава своето съгласие да се отдаде под наем за
срок от 5/пет/ години, следния имот- частна общинска собственост:
- Помещение с площ от 69,00 кв.м., представляващо СОС с идентификатор
69660.501.1984.1.11, находящо се в сграда с идентификатор 69660.501.1984.1 по КК и
КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с административен адрес: гр.Стралджа, обл.Ямбол,
ул.”Хемус”№7, за офис на ЮЛНЦ Сдружение „Информационен Бизнес ЦентърСтралджа“, с ЕИК: 128528248, седалище и адрес на управление: гр.Стралджа, ул.
”Хемус”№7, представлявано от управителя-Дичко Илиев Дичев, при месечен наем
138,00 лв. (сто тридесет и осем лв.) без ДДС, т.е.165,60 лв. (сто шестдесет и пет лв. и
шестдесет ст.) с вкл. с ДДС.
2.Общински съвет-гр.Стралджа упълномощава кмета на Община
Стралджа да предприеме всички действия за реализиране на решението и да сключи
договор за наем със Сдружение „Информационен Бизнес Център-Стралджа“.
3.Общински съвет –гр.Стралджа упълномощава кмета на Община
Стралджа да актуализира месечната наемна цена при промяна в Тарифата за базисни
цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към 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.
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По т. 12 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,
относно издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на Министерство на
околната среда и водите гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, дирекция
„Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” –
Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“
на ФМ на ЕИП 2014-2021, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна
финансова помощ № Д-33-54/23.11.2021г. и номер в ИСУН BGENVIRONMENT4.003-0007-C01 , финансиран по Оперативна програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, по процедура Открита покана № 3 „Климат“, по проект:
„РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ
КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“
Постъпил е въпрос от г-н Стоян Георгиев: Въпросният проект
„РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ
КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА" какви дейности
включва? Възможно ли е да са само от типа на т. нар. "меки мерки", а именно само
обучения за повишаване на административния капацитет?
Г-н Атанас Киров отговори: Уважаеми г-н Георгиев, във връзка с поставения
въпрос предоставям следното разяснение:
Проекта е насочен към подобряване на компетентността на общинските служители в
община Стралджа, усъвършенстване на техните умения и експертиза на местно ниво,
както и идентифицирането, разработването и прилагането на мерки за смекчаване и
адаптация към климатичните промени в общината.
Дейностите са пряко или косвено насочени към намаляване или ограничаване на
емисиите на парникови газове и засилване устойчивостта на местната общност към
изменението на климата.
Изпълненото на проекта ще подпомогне постигането на основните цели на ФМ на ЕИП
за подобряване статуса на околната среда в екосистемите и намаляване на ефекта от
замърсяването и други дейности на човека, чрез допринасяне за постигане на общите
цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и
социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и
засилване на двустранните взаимоотношения между страните-донори и България.
Реализирането на проектните дейности ще допринесе към практическото прилагане на
Национална стратегия за адаптиране към изменението на климата, за изпълнение на
мерките от Трети национален план за действие на България по изменението на климата
за периода 2013-2020 г., и мерките заложени в Общински план за развитие на община
Стралджа за периода 2014-2020 г.
Предвидени са по три иновативни мерки/технологии за подпомагане на смекчаването и
адаптирането към изменението на климата, които могат условно да се разделят на
следните етапи: Подготовка са прединвестиционно проучване от експертите на
бенефициента; Изграждане на площадка за събиране и рециклиране на битови
отпадъчни материали; Доставка на съоръжения за експлоатация на площадка за
събиране и рециклиране на битови отпадъчни материали; Доставка на съдове за
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биоразградими/хранителни отпадъци; Осъществяване на строителен надзор по реда на
ЗУТ; Създаден модел и алгоритъм за изчисляване на такса битови отпадъци.
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. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.1 от АПК и договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-54/23.11.2021г. и номер в
ИСУН BGENVIRONMENT-4.003-0007-C01, по проект„РАЗРАБОТВАНЕ И
ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“ финансиран по Оперативна
програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, по процедура Открита
покана № 3 „Климат“, приоритетна ос: Климат, с код на процедурата:
BGENVIRONMENT-4.003, сключен между Министерство на околната среда и водите и
Община Стралджа, със седалище и адрес на управление: гр. Стралджа, ул.„Хемус“ №
12, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970432, идентификационен номер по ДДС № BG000970432,
представлявана от Атанас Киров Киров – кмет на Община Стралджа, Общински съветСтралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 331
1. Упълномощава кмета на община Стралджа да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на
околната среда и водите гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, дирекция
„Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” –
Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“
на ФМ на ЕИП 2014-2021 в размер на 98 286,39 лв. (Деветдесет и осем хиляди двеста
осемдесет и шест лева и тридесет и девет стотинки), равняващи се на 50 253,03 евро
(петдесет хиляди двеста петдесет и три евро и три евро цента) за обезпечаване на 100 %
от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № Д-33-54/23.11.2021г. и номер в ИСУН BGENVIRONMENT-4.0030007-C01, по проект: „РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА
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СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИНА
СТРАЛДЖА“ финансиран по Оперативна програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, по процедура Открита покана № 3 „Климат“, приоритетна ос:
Климат, с код на процедурата: BGENVIRONMENT-4.003, сключен между
Министерство на околната среда и водите и Община Стралджа.

2. Възлага на кмета на община Стралджа да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по ДБФП № Д-33-54/23.11.2021г. и номер в
ИСУН BGENVIRONMENT-4.003-0007-C01 и да ги представи пред Министерство на
околната среда и водите.

3. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид следните мотиви:
Предстоящото подаване на заявка за авансово плащане по проект„РАЗРАБОТВАНЕ И
ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“ финансиран по Оперативна
програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, по процедура Открита
покана № 3 „Климат“, приоритетна ос: Климат, с код на процедурата:
BGENVIRONMENT-4.003 и стартиране на дейностите, предвидени в договора за
безвъзмездна финансова помощ.
По т. 13 Няма регистрирани постъпили изказвания, питания, становища и
предложения от общинските съветници на ел. адрес на Председателя.
Няма регистрирани постъпили изказвания, питания, становища и предложения от
общинските съветници на ел. адрес на Председателя.
Уважаеми колеги, поради изчерпване на дн. ред, закривам 27-то заседание от
разстояние на ОбС-Стралджа, с приемане на неприсъствени решения.
Съветниците НЕ отговарят на това ел. писмо.

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

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