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

ПРОТОКОЛ
№ 28
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 30.12.2021 г., от 10:00 ч., се проведе 28 - 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 28-то заседание на ОбС 30.12.2021г.
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 15 регистрации.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № Ia – разпечатки/
II. КВОРУМ, ОТКРИВАНЕ НА 28-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 28-то заседание на
ОбС-Стралджа, проведено от разстояние, на 30.12.2021 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
ОТСЪСТВА
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
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ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ ТОЛЕВА ИВАНОВА
ТОДОР ЖЕКОВ ЖЕЛЕЗОВ

murra_2002@abv.bg
ОТСЪСТВА
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 начин на провеждане
на 28-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 дн. ред в неприсъствено 28-то
заседание от разстояние бе върнат попълнен с изразения вот от 15 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”-14 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1 глас. 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 № 332
І. Приема за 28-то заседание следният
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,относно
актуализация на бюджета за 2021 г.местни дейности.
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2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
приемане на План-сметка за дейност „Чистота” за 2022 г.
3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ –1943/ 108.11.2021 год.от „Електроразпределение Юг“ЕАД с
приложено Задание за изработване на ПУП- Парцеларен план по чл.125 от ЗУТи
Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа.
4. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена,
за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 00343.89.185, находящ се в
землището на с.Александрово, общ. Стралджа, чрез предоставянето му под наем за
срок от 10 години.
5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
даване на съгласие за сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението
по пътищата.
6. Докладна записка от инж. Иван Митев - Председател на Общински съвет –
Стралджа, относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на
Общински съвет - Стралджа и заседанията на Постоянните комисии, през 2022 година.
7. Докладна записка от инж. Иван Митев - Председател на Общински съвет –
Стралджа, относно приемане на план за дейността на Общински съвет – Стралджа, за
календарната 2022 година.
8. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
продажба на общинско движимо имущество чрез публичен явен търг– товарен
автомобил „Форд Транзит 190 Л” с рег.№У 6115 АМ и намаляване на пазарна оценка с
20% на лек автомобил „Фолксваген пасат” с рег.№У 7979 ВВ с цел продажба чрез
публичен явен търг.
9. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
Даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирната
стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири –
публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10
години.
10. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
промяна на местоположението на Център за обществена подкрепа гр. Стралджа.
11. Докладна записка от Гроздан Иванов - За Кмет на община Стралджа,
относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски
терирории на община Стралджа за 2022 г.
12. Докладна записка от Гроздан Иванов - За Кмет на община Стралджа,
относно Последваща оценка на общински план за развитие на Община Стралджа за
периода 2014-2020 г.
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/
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Формулярът за гласуване по точки от дн. ред, бе върнат попълнен с изразения
вот от 15 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:
Няма постъпили въпроси и изказвания по дн. ред от т.1 до т.12 вкл.
По т.1 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,относно
актуализация на бюджета за 2021 г.местни дейности.
Гласували поименно:

„ЗА” - 15 гласа:

инж.Иван Митев, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
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 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл.124,
ал.2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.37, ал.2 и ал.3 от
Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на община Стралджа /приета с Решение № 382/Протокол №
31/27.03.2014 г.Изменена и допълнена с Решение №235 от Протокол 18 от
27.03.2017г./, Общински съвет- Стралджа взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 333
1.Приема проекта за актуализация на уточнения бюджет за 2021г както следва:
1.1.Приходи за местни дейности в размер: било уточнен бюджет 6 644 060
лв., става 6 837 200 лв.;

лв.;

1.1.1. Данъчни приходи

в

размер: било 845 810 лв., става 896 810
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1.1.2.Неданъчни

приходи в

размер: било 1 676 238 лв., става 1 824 187

лв.;
1.1.3.Обща изравнителна субсидия в размер: било 1 418 600лв., става 1 418
600 лв. в т.ч.
- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер:
било 142 000 лв., става 142 000 лв.;
1.1.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер:
било 650 100 лв., става 650 100 лв. в т.ч:
- за строителства, основен ремонт и придобиване на ДМА в размер: било
650 100 лв., става 650 100 лв.;
1.1.5.Други целеви трансфери било 595 712 лв.става 595 712 лв.средствата
са за текущ ремонт на улици на територията на община Стралджа 232 000 лв. и 642
лв.за покриване на разходите за обслужване от банките на операциите на
бюджетните организации по събиране на постъпления чрез картови плащания и 363
070 лв.допълнителни трансфери по бюджетите на общините по ПМС
326/12.10.2021г.
1.1.6.Трансфери:
- между бюджетни сметки в размер: било 794 219 лв., става 790 413 лв.;
- трансфери между бюджети и средства от ЕС:било -837 312 лв.,става -839
315 лв.
- от ПУДООС в размер: било 22 406 лв., става 22 406 лв.;
1.1.7.Временни безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС в
размер: било
-195 500 лв., става -195 500 лв.;
1.1.8.Предоставена възмездна финансова помощ в размер: било - 50 000
става -50 000 лв.
1.1.9.Друго финансиране било -18 830лв. става -18 830лв./финансов
лизинг/съгласно приложение №1 приходи/

1.2.Разходи за местни дейности в размер било уточнен бюджет 6 644 060 лв., става 6
837 200 лв.;
разпределени по отговорности, по функции, групи, дейности и параграфи съгласно
приложение № 2
1.2.1. От местни
приходи /дофинансиране / за делегирани от
държавата дейности в размер: било 695 668 лв., става 717 188 лв.;
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1.2.2.За
812 лв.;

местни

дейности в размер: било 5 948 392 лв.,

става 6 119

в. т. ч: резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на било
50 000 лв., става 50 000 лв.;

1.3.Инвестиционна програма в размер: било 1 180 574 лв. става 1 210 893 лв.,
съгласно разчет по обекти, параграфи, дейности и източници / съгласно приложение
№ 4/ ;

лв..;

1.3.1.От целева субсидия за КР в размер: било 650 100 лв., става 650 100

1.3.1.1. За общински дейности било 650 100 лв., става 650 100 лв.;

Неусвоените средства от целевата субсидия за капиталови разходи от приключен
обект № 76 в размер на 120 лв. се пренасочват към обект №79 Изграждане на
комплекс за обслужване на МПС на община Стралджа –бивша кланица ПИ 2362.

1.3.2.От собствени бюджетни средства в размер: било 530 474лв., става
560 793 лв.
1.3.2.1.От собствени средства за държавни дейности в размер :било 92 530
лв.става 92 530 лв.
1.3.2.2.От собствени средства за общински дейности в размер: било 437 944
лв.става
468 263 лв.
Средствата от продажба на общински нефинансови активи са разпределени
за текущи ремонти в размер на 2 247лв.

По т. 2 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
приемане на План-сметка за дейност „Чистота” за 2022 г.
Гласували поименно:

„ЗА” - 13 гласа:

инж.Иван Митев, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
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Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев,
Мария Толева, Тодор Железов, Петър Драгиев,
Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- 2 гласа - Стоян Георгиев, Йордан Йорданов ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.
Приема се.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ,
Общински съвет- Стралджа взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 334
1. Общински съвет Стралджа утвърждава План-сметка за дейност “Чистота“ за
2022 г. в размер на 1 132 000 лв., съгласно Приложение № 1, неразделна част от
решението.
1. Общински съвет Стралджа потвърждава т. 3 от свое решение № 21 от
Протокол № 3/28.12.2011 г. за определяне размера на ТБО за 2022 г.
2. Общински съвет Стралджа потвърждава т. 3 от свое решение № 183 от
Протокол № 15/23.12.2016 г. за определяне на таксата според количеството на
битовите отпадъци и ползване на индивидуални съдове.

По т. 3 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ –1943/ 108.11.2021 год.от „Електроразпределение Юг“ЕАД
с приложено Задание за изработване на ПУП- Парцеларен план по чл.125 от ЗУТи
Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа.
Гласували:

„ЗА” - 14 гласа:

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1 глас. 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 № 335
І.Общински съвет гр.Стралджа допуска изработване на ПУП-ПП, касаещ трасе на
ел.кабел захранващ „Диагностичен пункт“ в ПИ № 30898.40.3, м.Под село по КК
земл.с.Зимница, общ.Стралджа.
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По т. 4 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна
стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир –
публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 00343.89.185,
находящ се в землището на с.Александрово, общ. Стралджа, чрез предоставянето му
под наем за срок от 10 години..

Гласували поименно:

„ЗА” - 15 гласа:

инж.Иван Митев, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
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.14, ал.7 от ЗОС, параграф §12 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите и във връзка с параграф 4, ал.1 от ПЗР на ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯТА ЗА
НАПОЯВАНЕ и чл.47, ал.1 от Наредба №2 за редът за придобиване на право на
собственост и на ограничени вещни права, за предоставянето за управление, под
наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съветСтралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 336
I.Общинския съвет – Стралджа, дава съгласие за откриване на процедура за избор
на оператор на язовирната стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовир-публична общинска собственост, чрез предоставянето му
под наем за срок от 10 години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване,
представляващ:
-Поземлен имот с идентификатор 00343.89.185, с НТП Язовир, с площ от 938 кв.м,
находящ се в землището на с. Александрово, общ. Стралджа и актуван с Акт за
публична общинска собственост №2560/ 05.10.2021 г., при начална годишна тръжна
цена за отдаване под наем 20,64 лв. без ДДС.
ІІ.Общински съвет Стралджа упълномощава Кмета на общината да извърши
необходимите действия във връзка с провеждането на търга с явно наддаване по
реда на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на
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ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и сключи договор за наем със
спечелилия изпълнител/оператор на язовирната стена.

По т. 5 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
даване на съгласие за сформиране на Общинска комисия по безопасност на
движението по пътищата.
Гласували:

„ЗА” - 13 гласа:

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2 гласа. Приема се.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 167в, ал. 2 от Закона за движението по
пътищата, Общински съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 337
1. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на
движението
по пътищата /ОбщКБДП/ със Заповед на Кмета на община Стралджа, която да
извършва дейността си съгласно утвърдени правила от председателя на Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
1. Определя в състава на ОбщКБДП като представител на ОбС-гр. Стралджа,
Христо Стойнов Христов – общински съветник и Председател на ПК по
Устройство на територията и евроинтеграцията.
2. Възлага на кмета на община Стралджа да определи със заповед поименния
състав на комисията съгласно утвърдените със Заповед № З-43/31.08.2021 г.
и Заповед № З-75/03.12.2021 г. на председателя на Държавна агенция
"Безопасност на движението по пътищата", Правила за дейността и
организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движение
по пътищата.

Приложения:
1. Заповед № З-43/31.08.2021 г. и Заповед № З-75/03.12.2021 г. на
председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по
пътищата";
2. Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по
безопасност на движение по пътищата.
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По т. 6 Докладна записка от инж. Иван Митев - Председател на Общински съвет –
Стралджа, относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на
Общински съвет - Стралджа и заседанията на Постоянните комисии, през 2022
година.
Гласували:

„ЗА” - 15 гласа:

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.1 от ЗМСМА, Общински
съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 338

1. Общински съвет град Стралджа приема календарен график за провеждане на
своите редовни заседания през 2022 година, съгласно Приложение №1.
2. Общински съвет град Стралджа приема календарен график за провеждане на
заседанията на Постоянните комисии през 2022 година, съгласно Приложение
№2.
3. Календарният график остава отворен за промяна, в зависимост от дейността
на ОбС, кмета на общината и общинска администрация.

По т. 7 Докладна записка от инж. Иван Митев - Председател на Общински съвет –
Стралджа, относно приемане на план за дейността на Общински съвет – Стралджа,
за календарната 2022 година.
Гласували:

„ЗА” - 15 гласа:

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 от Правилника за
организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, Общински съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 339

1. Приема план за дейността на ОбС – Стралджа, за календарната 2022 година.
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2. Планът е отворен за включване на допълнителни теми за разглеждане,
проекти и предложения от текущ характер.
Приложение: Проект за план на дейността на ОбС – Стралджа, за календарната 2022
година.

По т. 8 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
продажба на общинско движимо имущество чрез публичен явен търг– товарен
автомобил „Форд Транзит 190 Л” с рег.№У 6115 АМ и намаляване на пазарна оценка
с 20% на лек автомобил „Фолксваген пасат” с рег.№У 7979 ВВ с цел продажба чрез
публичен явен търг.

Гласували поименно:

„ЗА” - 15 гласа:

инж.Иван Митев, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
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.35, ал.1 от ЗОС, във връзка
чл.26 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 № 340

І.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие:
1. Да се обяви за продажба, чрез публичен явен търг товарен автомобил „Форд
Транзит 190 Л” с рег.№У 6115 АМ, с първоначална регистрация –
20.08.1999г., собственост на Община Стралджа, при начална продажна
тръжна цена в размер на 2700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лв.) без ДДС,
която цена е пазарната стойност на автомобила, определена от независим
лицензиран оценител.
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2. Пазарната стойност на лек автомобил „Фолксваген пасат” с регистрационен
номер У 7979 ВВ да бъде намалена с 20%.
3. Да се обяви за продажба, чрез публичен явен търг лек автомобил „Фолксваген
пасат” с регистрационен номер У 7979 ВВ, с първоначална регистрация 22.11.2004г., собственост на Община Стралджа, при начална продажна
тръжна цена в размер на 3600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лв.) без ДДС.
ІІ.Спечелилият търга купувач следва да заплати стойността на изготвената пазарна
оценка за съответния автомобил.
ІІІ.Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

По т. 9 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирната
стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири –
публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10
години.
Гласували поименно:

„ЗА” - 15 гласа:

инж.Иван Митев, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
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.14, ал.7 от ЗОС във връзка с §
12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите, § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за
напояване и чл.47, 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 и вещи-общинска собственост, Общински съвет-Стралджа
взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 341
1. Общински съвет- Стралджа дава съгласие за откриване на процедура за избор
на оператор на язовирната стена, за възлагане стопанисването, поддръжката
и експлоатацията на имоти-публична общинска собственост, чрез
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2.

3.

4.

5.

предоставянето им под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване, за следните имоти:
ПИ с идентификатор 44666.15.14 /стар номер 000014/ /, с НТП: Язовир, с
площ 72,544 дка по КККР на с.Люлин, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС
/публична/ №2579/09.12.21г., при начална годишна тръжна цена за отдаване
под наем 1596,00 лв. без ДДС.
ПИ с идентификатор 80220.150.175 /стар номер 000075/, с НТП: Язовир, с
площ 178,003 дка по КККР на с.Чарда, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС
/публична/ №2578/09.12.21г., при начална годишна тръжна цена за отдаване
под наем 3916,00 лв. без ДДС.
ПИ с идентификатор 32771.420.104 /стар номер 000104/, с НТП: Язовир, с
площ 94,719 дка по КККР на с.Иречеково, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС
/публична/ №2484/25.06.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване
под наем 2084,00 лв. без ДДС.
ПИ с идентификатор 57409.28.276 /стар номер 000276/ /, с НТП: Язовир, с
площ 87,364 дка по КККР на с.Поляна, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС
/публична/ №2521/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване
под наем 1922,00 лв. без ДДС.

II.Общински съвет - Стралджа упълномощава кмета на община Стралджа да
извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга с явно
наддаване по реда на 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 и сключи договор за наем със
спечелилия Изпълнител/Оператор на язовирната
стена.

По т. 10 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
Промяна на местоположението на Център за обществена подкрепа-гр. Стралджа.
Гласували:

„ЗА” - 15 гласа:

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.25, ал.2, т. 4 от Закона за
социалните услуги и чл.86 и чл.87 от Правилника за прилагане на закона за
социалните услуги, Общински съвет –Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 342

1.Променя местоположението на Център за обществена подкрепа- гр.Стралджа,
считано от 01.01.2022г., както следва:

От адрес: гр.Стралджа, ул. Хемус № 67,
Страница 13 от 17

На адрес: гр. Стралджа ул. Г.Станчев № 2 А.

2.Възлага на Кмета на община Стралджа в срок до 7 (седем) работни дни от датата
на влизане в сила на решението на Общински съвет- гр. Стралджа да изпрати
същото до Агенцията за социално подпомагане.

1. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от
Административно процесуалния кодекс (АПК), предвид началната дата,
посочена в Заповед №РД01-2495/08.12.2021г. на изпълнителния директор на
АСП за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга ЦОП-гр.
Стралджа.

Прилагам:

АСП;

копие на Заповед №РД01-0500/11.03.2021г. на изпълнителния директор на


АСП.

копие на Заповед №РД01-2495/08.12.2021г. на изпълнителния директор на

По т. 11 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски
територии на община Стралджа за 2022г.
Гласували поименно:

„ЗА” - 14 гласа:

инж.Иван Митев, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,
Мария Толева,
Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова
„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1 глас - Стоян Георгиев . Приема се.
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1 от ЗГ, чл.4, ал.3, чл.5, ал.1, т.2
и ал.3, чл.7, ал.1 и ал.4 от НУРВИДГТОДСПДНГП, Общински съвет-Стралджа взе
следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 343
І. Общински съвет Стралджа приема годишния план за ползване на дървесина в
горски територии – общинска собственост, включващ следните отдели/подотдели:
I.Възобновителни сечи
1.Технически
Отдел
подотдел

Землище

(ха)

Дървесен

вид

Стояща

Площ

(пл/м³)
123 a

гр.Стралджа 0.2

Цер,Червен дъб

8

123 e

гр.Стралджа 0.3

Черен бор,Цер

87

123 к

гр.Стралджа 0.2

Цер,Кел.габър,Мъждрян

123 л

гр.Стралджа 0.2

Благун,Цер

123 м гр.Стралджа 0.2

40

22

Мъждрян,Цер

8

216 б

с.Войника

0.05

Благун

20

216 е

с.Войника

0.2

Благун

20

216 и

с.Войника

0.1

Благун

20

218 ж с.Войника

0.15

Цер

224 а

с.Войника

0.2

Благун,Цер

16

224 г

с.Войника

0.4

Благун,Цер

28

224 е

с.Войника

0.4

Благун,Цер

96

225 и

с.Войника

0.1

Благун,Цер

9

233 а

с.Каменец

0.2

Благун,Цер

27

233 б

с.Каменец

0.2

Цер,Червен дъб

233 в

с.Каменец

0.3

Благун,Цер

20

13

44
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234 а

с.Каменец

0.1

Благун,Цер

13

234 б

с.Каменец

0.5

Благун,Цер

70

234 г

с.Каменец

0.2

Благун,Цер

25

общо

4.02

507

ІІ. Продажба на добита дървесина за нуждите на населението да става на следните
цени:

Благун Цер:
Едра строителна дървесина – 71,00 лв./ пл.м³
Средна строителна дървесина – 70,00 лв./пл.м³
Дребна строителна дървесина – 70,00 лв./пл.м³
Дърва за огрев – 70,00 лв./пл.м³
Вършина – 38,00 лв./пл.м³

Забележка: посочените цени са без ДДС
ІІІ. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии – общинска
собственост за 2022г. както следва:

1. На основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗГ и чл.5, ал.1, т.2 от НУРВИДГТОДСПДНГП,
ползването на дървесина от общински горски територии на община Стралджа
да се осъществи чрез добив и продажба на добита дървесина от временен
склад на населението на община Стралджа, както и за нуждите на община
Стралджа/кметства, детски градини и училища/, от следните отдели: 123/а ,
123/е , 123/к , 123/л , 123/м , 216/б , 216/е , 216/и , 218/ж , 224/а , 224/г ,
224/е , 225/и , 233/а , 233/б , 233/в , 234/а , 234/б , 234/г.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира всички дейности за
възлагане добива и продажбата на дървесина.

По т. 12 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
последваща оценка на общински план за развитие на Община Стралджа за периода
2014-2020 г.
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Гласували:

„ЗА” - 13 гласа:

„ПРОТИВ”- 1 глас; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1 глас. Приема се.

На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 24 и чл. 34 от ЗРР,
Общински съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 344
Общински съвет Стралджа приема Последващата оценка на Общински план за
развитие на Община Стралджа за периода 2014- 2020 г.

По т. 13 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Няма регистрирани постъпили изказвания, питания, становища и предложения от
общинските съветници на ел. адрес на Председателя.
Уважаеми колеги, поради изчерпване на дн. ред, закривам 28-то заседание от
разстояние на ОбС-Стралджа, с приемане на неприсъствени решения.

Уважаеми колеги,
Благодаря Ви за съвместната работа през годината.
Нека новата 2022 г. бъде здрава, още по-успешна и ползотворна!

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:
Инж. ИВАН МИТЕВ
Водещ протокола:
С. Атанасова
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