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

ПРОТОКОЛ
№ 30
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 24.02.2022 г., от 10:00 ч., се проведе 30 - 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 30-то заседание на ОбС 24.02.2022г.
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 30-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 30-то заседание на
ОбС-Стралджа, проведено от разстояние, на 24.02.2022 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
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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 ДН. РЕД
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати писмо с вх.№ 14/26.01.2022 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 № III – разпечатка/
Формулярът за гласуване по приемане на дн. ред в неприсъствено 30-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.

На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 354
І. Приема за 30-то заседание следният
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС - Стралджа,
относно отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от
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м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. /вкл./
2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,
относно проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги
3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
провеждане на процедура по избор на изпълнител за извършване на обществен превоз
на пътници по утвърдени маршрутни разписания - №28101 и №28201 на автобусна
линия София – Стралджа, част от Републиканската транспортна схема, квота на община
Стралджа.
4. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 43/648 кв.м. ид.части от Застроен
урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-149, кв.5, целия с площ от 648 кв.м. по плана на
с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
годишен отчет на Кмета на Община Стралджа за изпълнение на „Програма за
управление на община Стралджа за мандат 2019-2023 г.” за 2021г.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Съветниците НЕ отговарят на това писмо.
/ПРИЛОЖЕНИЕ № IV – разпечатка/
V. ГЛАСУВАНЕ ПО ДНЕВЕН РЕД 30/24.02.2022 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:
Няма постъпили въпроси и изказвания по дн. ред от т.1 до т.6 вкл.
По т.1 Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС - Стралджа,
относно отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от
м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. /вкл./
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Гласували:

„ЗА” - 17 гласа:

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

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Общински съвет-Стралджа взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 355
1. Приема отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода
от м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. /вкл./
По т. 2 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
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.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка
с чл.9 от ЗМДТ, Общински съвет- Стралджа взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 356

I. Променя Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги по следния начин:
В Раздел ІV ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
БИЛО:
Чл. 29.(1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:
5. за заверяване на преписи/копия от документи от техническия архив: 3 лв. за І стр.+ 0,30 лв. за
всяка следваща.
СТАВА:
Чл. 29.(1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:
5. Заверяване на преписи от документи и копие от планове и документация към тях:
Копиране и заверяване на първа страница черно – бяло - 3 лв.:
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Копиране и заверяване на 1 брой формат А4 едностранно
следваща страница;
- Копиране и заверяване на 1 брой формат А3 едностранно
следваща страница;
Копиране и заверяване на първа страница цветно – 5 лв.:
- Копиране и заверяване на 1 брой формат А4 едностранно
следваща страница;
- Копиране и заверяване на 1 брой формат А3 едностранно
следваща страница;
-

– цена 0,30 лв. за всяка
– цена 1,30 лв. за всяка
– цена 0,50 лв. за всяка
– цена 1,70 лв. за всяка

ІІ. Изменя досега действащото Приложение № 1 към Наредба № 5 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги както следва:
Приложение № 1
Услуги предоставяни от община Стралджа
БИЛО:

Административно-технически услуги
Устройство на територията и строителен контрол
28. ТСУЕП

3,00 лв. за І стр. +
Заверка на копие на документ от технически
0,30 лв за всяка
архив
следваща

СТАВА:

Административно-технически услуги
Устройство на територията и строителен контрол

28.

ТСУЕП

Копиране
и
заверяване
на
първа
страница
черно – бяло - 3
лв.:
Копиране и
заверяване на 1
брой формат А4
едностранно
–
цена 0,30 лв. за
всяка
следваща
Заверка на копие на документ от технически
страница;
архив
Копиране и
заверяване на 1
брой формат А3
едностранно
–
цена 1,30 лв. за
всяка
следваща
страница;
Копиране
и
заверяване
на
първа
страница
цветно – 5 лв.:
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28A ТСУЕП

Копиране и
заверяване на 1
брой формат А4
едностранно
–
цена 0,50 лв. за
всяка
следваща
страница;
Копиране и
заверяване на 1
брой формат А3
едностранно
–
цена 1,70 лв. за
всяка
следваща
страница;
Заверка на копие на документ от технически Съгласно
архив за по- големи от формат от А4 и/или калкулация
А3

НОВО:
Приложение № 1
Услуги, предоставяни от община Стралджа

Административно-технически услуги
Устройство на територията и строителен контрол
№
Наименование
по
Отдел
ред
Издаване на заверен препис от решение на
34. ТСУЕП
Общински експертен съвет
Разрешаване изработването на план-извадка
35. ТСУЕП
от подробен устройствен план
Разрешаване изработването на план-извадка
35.А ТСУЕП
от подробен устройствен план за по- големи
от формат от А4 и/или А3
Отразяване на промени в разписния списък
36. ТСУЕП
към кадастрален план

Такса/Цена
безплатно
50 лв.
Съгласно
калкулация
Безплатно

ІІІ. Възлага на Кмета на общината след влизане на решението в сила да актуализира
действащата Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, съобразно така приетото изменение.

По т. 3 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
провеждане на процедура по избор на изпълнител за извършване на обществен
превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания - №28101 и №28201 на
автобусна линия София – Стралджа, част от Републиканската транспортна схема,
квота на община Стралджа.
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Гласували:

„ЗА” - 17 гласа:

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

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от ЗАвП и чл.16в,
ал.1 от Наредба№2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси, Общински съвет- Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 357
1.Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на
пътници по маршрутни разписания №28101 и №28201 на автобусна линия София –
Стралджа, част от Републиканската транспортна схема, квота на община Стралджа
по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
2.Услугата по т.1 да бъде възложена за срок от 5 (пет) години.
3.С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите
функции, относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по
процедурата на Кмета на Община Стралджа, като го упълномощава да предприеме и
извърши всички правни и фактически действия по провеждането и по реда на
Закона за обществените поръчки и сключи договор с избрания изпълнител.
4.Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60, ал.1 от
Административно процесуалния кодекс (АПК), предвид откриване, провеждане и
избор на изпълнител на услугата в най-кратки срокове.
5.Възлага на Кмета на Община Стралджа осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
По т. 4 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 43/648 кв.м. ид.части от Застроен
урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-149, кв.5, целия с площ от 648 кв.м. по плана на
с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол.

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.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 № 358
1.Общински съвет дава своето съгласие, да се ликвидира съсобствеността в следния
съсобствен имот:
• Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-149, кв.5, целия с площ от 648 кв.м.
по плана на с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: Изток- улица; западУПИ I-общ.; УПИ IX-151; север-улица; юг- УПИ III-150, като се продаде общинската
част от съсобствения недвижим имот, а именно:
-43/648 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-149, кв.5,
целия с площ от 648 кв.м. по плана на с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол, се
продадат на Стоян Ангелов Янев с адрес: с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол,
ул.“Стара планина“ №12, 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:
-43/648 кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-149, кв.5,
целия с площ от 648 кв.м. по плана на с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол, пазарна
оценка в размер 215,00лв. /двеста и петнадесет лв./, при данъчна оценка 130,70
лв./сто и тридесет лв. и седемдесет ст./
3.Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по ликвидиране на
съсобствеността и сключи договори за продажба със Стоян Ангелов Янев.
4.Плащанията от купувача - Стоян Ангелов Янев да се извършват към датата на
сключване на договора, както следва:
4.1.Цена на общинската ид. част от имота: 215,00лв. /двеста и петнадесет лв./
4.2.Местен данък (3,00 %)- 6,45лв./шест лв. и четиридесет и пет ст./
4.3.Цена за изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител-100,00лв./сто лв./
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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.Джинот, общ.Стралджа.

По т. 5 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
годишен отчет на Кмета на Община Стралджа за изпълнение на „Програма за
управление на община Стралджа за мандат 2019-2023 г.” за 2021г.
Не се гласува – информационенхарактер.

По т. 6 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 30-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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