ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-60, факс:64-04
e-mail: obshtina@straldzha.bg

ПРОТОКОЛ
№ 39
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т.1 от Правилника за организация
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на
27.10.2022 г., от 10:00 ч., в залата на “Пенсионерски клуб” – гр. Стрлалзджа се проведе
39 - то заседание на Общински съвет – Стралджа. На заседанието присъстват общинските
съветници,кмета на общината, неговите заместници, кметове и кметски наместници на
населени места в общ. Стралджа, длъжностни лица от общинска администрация,
ангажирани с докладите от съответния ресор и граждани.
Присъстват 16 от 17 общински съветници.
Отсъства: Димчо Стойков
Председателят на ОбС инж. Иван Митев откри заседанието при кворум от 16
общински съветника.
Изменения и допълнения към проекта за дневен ред не постъпиха и инж. Иван
Митев предложи, който е съгласен с предложения проект за дневен ред, да гласува.
Гласували:„ЗА”-16 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
На основание чл. 46, ал. 1 и ал.2 от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа прие
Р Е Ш Е Н И Е № 438
І. Приема за 39-то заседание следният
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по БФ, относно
одобряване на разходите за командировки
на кмета на Община гр.Стралджа и
Председателя на Общински съвет гр.Стралджа за периода 01.07.2022г. до 30.09.2022г.
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2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предостваяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
предоставяне изпълнението на услуга и качество на „оператор“ (доставчик) по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001
„Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
4. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно заявление
с Вх.№ ТСУИЕ - 2510 / 16.09.2022 год. от Янка Бончева Динева и Докладна от
арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно заявление
с Вх.№ ТСУИЕ –2029 / 26.09.2022 год. от Елена Колева Йорданова, като управител на
„МУРРА 2002“ООД и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа.
6. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
oпределяне 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.
7. 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 2022-2023г.
8. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
предоставяне на безвъзмездно управление на имот-частна общинска собственост- Сграда с
идентификатор 69660.501.4546.1 по КК и КР на гр.Стралджа за нуждите и дейността на
Център за социална рехабилитация и интеграция-гр.Стралджа.
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
По т. 1 Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по БФ, относно
одобряване на разходите за командировки
на кмета на Община гр.Стралджа и
Председателя на Общински съвет гр.Стралджа за периода 01.07.2022г. до 30.09.2022г.
Инж. Иван Митев изложи мотивите по докладната записка: Съгласно изискванията
на наредбата за командировките в страната разходите за командировките на кметовете на
общини и председатели на общински съвети се изплащат въз основа на представени
документи за извършен разход. След изтичане на отчетния период се изготвя писмен отчет
за получените командировъчни пари,който се одобрява от Общинския съвет.През отчетния
период кметът на общината и председателят на Общински съвет гр.Стралджа нямат
извършени разходи за командировка.
Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становището на ПК по
бюджет и финанси: Комисията разгледа и приема проекторешението.
Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка.
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Гласували: „ЗА” – 16 гласа:
„ПРОТИВ”- няма ;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
На основание основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет-Стралджа взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 439
Общински съвет – гр. Стралджа одобрява отчета за получените командировъчни пари за
второто тримесечие на 2022г. от:
1. Председателя на Общински съвет – гр. Стралджа г-н Иван Митев, в размер на :
в страната – 0 лв.
в чужбина - 0 лв.
2. Кмета на община Стралджа г-н Атанас Киров, в размер на:
в страната – 0 лв.
в чужбина - 0 лв.

По т. 2 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предостваяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по
докладната записка.
Г-н Атанас Киров:Министерството на труда и социалната политика обяви процедура
за подбор на проекти № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Целта на процедурата е да се осигури
подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще
бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.
Процедурата допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да
предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани
социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална
закрила и основни услуги за всички“. Процедурата допринася за изпълнението на принцип
18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права. В условията на
процедурдата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ, а
максималният размер се определя съгласно таблица „Разпределение на потребителите по
общини“, като за община Стралджа са определени 77 потребителя. Задължителен
документ, който се изисква да бъде представен на етап кандидатстване, е препис на
Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната
процедура от кандидата.
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Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становището на ПК по
бюджет и финанси: Комисията разгледа и приема проекторешението.
Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка.
Гласували: „ЗА” – 16 гласа:
„ПРОТИВ”- няма ;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК), Общински съвет-Стралджа прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 440
1. Дава съгласие община Стралджа да подаде проектно предложение по процедура
№ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2021-2027
2. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира необходимите
дейности по подготовка на проектното предложение и да подаде чрез ИСУН изготвеното
проектно предложение.
3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид възможната начална дата за
допустимостта за разходи по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

По т. 3 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
предоставяне изпълнението на услуга и качество на „оператор“ (доставчик) по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001
„Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по
докладната записка.
Г-н Атанас Киров: Община Стралджа подготвя проектно предложение по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001
„Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Съгласно т. 4.1 от проекта на административен договор по горепосочената процедура
Община Стралджа в качеството си на конкретен бенефициент/партньор самостоятелно
възлага предоставянето на услугата „Грижа в дома“, която се определя като услуга от общ
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икономически интерес (УОИИ) при спазване на изискванията на Решение на Комисията от
20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация
за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с
извършването на услуги от общ икономически интерес (наричано Решението или Решение
2012/21/ЕС). Съгласно Указанията на процедурата, всяка община възлага изпълнението на
дейностите по грижа в дома за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на своята
територия по реда на Решението единствено на общинско предприятие, създадено по реда
на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата
общинска администрация.
Общинският съвет е компетентният орган, който по силата на нарочен акт (решение
на Общинския съвет) може да определи по какъв ред и чрез кои отдели, Общината ще
предоставя услугата и ще осъществява контрола върху спазването на приетите от този
орган нормативни и други правила.
Отдел „Хуманитарни дейности“, който ще бъде натоварен със задачите по
предоставяне на услугата, ще представлява „оператор“ (доставчик) и съответно изпълнител
на услугата.
Съгласно изискванията на Управляващия орган, Общински съвет е и органа,
който може да реши финансираните услуги по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, да се ползват от потребителите без
заплащане на такса за периода на предоставяне на услугите – 12 месеца.
Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становището на ПК по
бюджет и финанси: Комисията разгледа и приема проекторешението.
Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка.
Гласували: „ЗА” – 16 гласа;
„ПРОТИВ”- няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Стралджа взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 441
1. Общински съвет Стралджа предоставя изпълнението на услугата и качеството на
„оператор“ (доставчик) по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на отдел „Хуманитарни дейности“ при община
Стралджа;
2. Упълномощава кмета на Община Стралджа да издаде заповед, с която да възложи
изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Грижа в дома“ по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001
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„Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на
отдел „Хуманитарни дейности“.
3. Дава съгласие финансираните услуги по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, да се ползват от потребителите без
заплащане на такса за периода на предоставяне на услугите – 12 месеца.
По т. 4 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ - 2510 / 16.09.2022 год. от Янка Бончева Динева и Докладна от
арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа.
Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по
докладната записка.
Г-н Атанас Киров: Постъпило е искане от Янка Бончева Динева за промяна на
улична регулация между о.т.50, о.т.44 и о.т.51, тангираща кв.27 по плана на с.Недялско,
общ.Стралджа. В регулационния план е предвидена да се разшири средно с около 5м в
посока изток. Разширението става за сметка на дворове- частна собственост, като
преминава включително и през масивна сграда – магазин. Сегашната ширина на платното е
7м и с около 5м тротоари. Разширението на тази улица започва от центъра и достига до
триусно кръстовище при о.т.50 и фактически блокира възможността за строежи от
допълващо застрояване. Сегашните параметри- общо около 15м са съвсем достатъчни за
това населено място. Общинската администрация счита, че искането е допустимо и
законосъобразно и във връзка с това, предлагам да бъде прието.
Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев предостави думата на председателя на
ПК по устройство на територията и евроинтрграция за становище.
Г-н Христо Стойнов: Комисията разгледа и приема пректорешението.
Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка.
Гласували поименно: „ЗА” – 16 гласа;
инж.Иван Митев, 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 и т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински
съвет-Стралджа взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 442
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І.Общински съвет гр.Стралджа допуска изработване на ПУП-ПР за промяна на
улична регулация между о.т.50, о.т.44 и о.т.51 по плана на с.Недялско, общ.Стралджа.
По т. 5 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно заявление
с Вх.№ ТСУИЕ –2029 / 26.09.2022 год. от Елена Колева Йорданова, като управител на
„МУРРА 2002“ООД и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа.
Г-н Йордан Йорданов не участва в дебатите и гласуването по тази точка от
дневния ред, поради конфликт на интереси.
Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по
докладната записка.
Г-н Атанас Киров: Постъпило е искане от „МУРРА 2002“ООД, представлявано от
Елена Колева Йорданова-управител, с което се желае 7 имота по КК землище с.Лозенец,
общ.Стралджа да се урегулират и обединят в едно в УПИ кв.130 по КК землище с.Лозенец,
с отреждане „За фотоволтаична централа, производствена и складова дейност“.
Искането е придружено със Задание за проектиране, съгласно изискванията на
чл.125 от ЗУТ.
Имотите са собственост на „МУРРА 2002“ООД, представлявано от Елена Колева
Йорданова-управител.
В момента имотите са запустели овощни градини. Съгласно действащия Общ
Устройствен План на Община Стралджа, територията е в режим на допустима промяна на
предназначението. Новото урегулиране ще мине изцяло по имотни граници, като
захранването на обединената територия ще стане от южна посока по полски път с Ид.№
44118.130.498 по КК землище с.Лозенец, общ.Стралджа. Територията е извън селищни
граници и съгласно изискванията на чл.124а от ЗУТ, Общински Съвет Стралджа по моя
докладна, следва да разгледа искането и вземе решение по допускане изработване на ПУППРЗ.
Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев предостави думата на председателя на
ПК по устройство на територията и евроинтрграция за становище.
Г-н Христо Стойнов: Комисията разгледа и приема пректорешението.

Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка.
Гласували поименно: „ЗА” – 15 гласа:
инж.Иван Митев, Цони Цонев,
Нели Тончева, д-р Дора Йовчева,
Валентина Митева, Христо Христов,
Янко Добрев, Койчо Койчев,
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.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съветСтралджа взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 443
І.Общински съвет гр.Стралджа допуска изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ
ПИ№44118.130.17;
ПИ№44118.130.18;
ПИ№44118.130.20;
ПИ№44118.130.21;
ПИ№44118.130.22; ПИ№44118.130.23 и ПИ№44118.130.24 по КК землище с.Лозенец,
общ.Стралджа, който имотите се урегулират и обединят в едно в УПИ с рег.
.№І17,18,20,21,22,23,24, кв.130 по КК землище с.Лозенец, с отреждане „За фотоволтаична
централа, производствена и складова дейност“.
Техническите параметри да са както следва:
1.Плътност на застрояване – до 80%
2.Интензивност на застрояване – до 2,5
3.Минимална озеленена площ – 20%
4.Максимална височина – до 10м
5.Устройствена зона - предимно производствена.
По т. 6 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
oпределяне 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.
Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по
докладната записка.
Г-н Атанас Киров: С оглед задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни
кадри Община Стралджа ще отпусне стипендии на студенти обучаващи се в редовна форма
на обучение по бакалавърски и магистърски програми във висши училища на територията
на Република България. Конкретните специалности и броят на стипендиантите по тях, за
които ще се отпускат стипендии през следващата година, следва да се определят ежегодно с
решение на Общински съвет, което следва да се приеме не по- късно от 30 ноември на
предходната година. Стипендиите ще се отпускат от бюджета на Община Стралджа.
Насърчаването на учащите се за постигане на по-високи резултати в обучението им,
завръщането в родното им място – община Стралджа, подпомагане развитието й чрез
квалифицирани и млади специалисти, които са нужни за просперитета й е основната цел,
която следва да изпълняваме.
След като ми бяха предоставени мотивирани доклади от всички ресорни ръководители в
Общината, относно необходимостта от кадри е видно, че имаме нужда от специалисти в
сферата на здравеопазването и строителството.
Надяваме се в бъдеще да имаме местни млади специалисти.
Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев предостави думата на председателя на
ПК по Законност, обществен ред и нормативна уредба за становище.
Г-н Ангел Ангелов: Комисията разгледа и приема пректорешението.
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Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка.
Гласували поименно: „ЗА” – 16 гласа:
инж.Иван Митев, 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 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа 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 съветСтралджа взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 444
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.
Медицинска сестра.
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. 7 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 2022-2023г.
Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по
докладната записка.
Г-н Атанас Киров: Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е
предоставил възможност за общински имоти – полски пътища, попадащи в масивите за
ползване на земеделски земи да бъдат предоставени за ползване на земеделските
производители, в чиито масиви те попадат. В землищата на община Стралджа, между
земеделските производители тече процеса по сключване на споразуменията за определяне
на масивите за ползване на земеделски земи по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ. В тази връзка
община Стралджа има възможност да предостави общинските имоти - полските пътища на
земеделските производители, в чиито масиви за ползване те попадат. Това са тези пътища
по плана на землищата, които на терен са обработваеми земи и нямат необходимостта да
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осигуряват достъп до имоти. За имотите декларирани и заявени за ползване в реални
граници, законът е предвидил ползвателят, на който са предоставени полските пътища да
осигури достъп до тях. В тази връзка предлагам да се даде съгласие за предоставяне на тези
общински имоти.
Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на председателя на ПК по
общинска собственост и стопанска политика за становище.
Г-н Иван Георгиев: Комисията разгледа и прие проекторешението.
Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка.
Гласували поименно: „ЗА” – 16 гласа:
инж.Иван Митев, 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 445
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 2022 – 2023г., 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 2022 – 2023г, при цена в размер на
средното рентно плащане за съответното землище.
По т. 8 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
предоставяне на безвъзмездно управление на имот-частна общинска собственост- Сграда с
идентификатор 69660.501.4546.1 по КК и КР на гр.Стралджа за нуждите и дейността на
Център за социална рехабилитация и интеграция-гр.Стралджа.
Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по
докладната записка.
Г-н Атанас Киров: За нуждите и дейността на изградения и функциониращ Център
за социална интеграция и рехабилитация-гр.Стралджа, е необходимо Община Стралджа да
осигури допълнително помещение. Сградният фонд-общинска собственост на територията
на гр. Стралджа е крайно ограничен. Възможността за осигуряване на допълнително
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помещение е бившата репетиционна зала, разположена в парк „Младост“ в гр.Стралджа.
Тази сграда от дълги години не се използва за репетиции от танцовия състав към НЧ“
Просвета-1982“, същата е в лошо състояние и е необходимо да бъде извършен ремонт със
средства от бюджета.
За имота е съставен АОС/частна/ №2192/08.12.2016г. и представлява Едноетажна
сграда със ЗП- 191 кв.м. /бивша репитиционна зала/, с предназначение: постройка на
допълващо застрояване по КК и КР на гр.Стралджа, обл.Ямбол.
Съгласно Закона за общинската собственост имотите и вещите-общинска
собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на
общинска бюджетна издръжка.
Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на председателя на ПК по
общинска собственост и стопанска политика за становище.
Г-н Иван Георгиев: Комисията разгледа и прие проекторешението.
Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка.
Гласували поименно: „ЗА” – 16 гласа:
инж.Иван Митев, 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.12 ал.1 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 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 № 446
1.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие, да се предостави за
безвъзмездно управление за нуждите и дейността на Център за социална интеграция и
рехабилитация-гр.Стралджа, следния имот - частна общинска собственост:
-Едноетажна сграда със ЗП-191 кв.м., представляваща Сграда с идентификатор
69660.501.4546.1, с предназначение: постройка на допълващото застрояване
по
кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
2.Общински съвет упълномощава кмета на Община Стралджа да предприеме
всички действия за реализиране на решението.

По т. 9 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Г-н Атанас Киров: Бих искал да съобщя две новини, като ще започна от добрата.
Уважаеми общински съветници, уважаеми кметове и кметски наместници, уважаеми
граждани, повечето от Вас вече са запознати с това, че имаме нов заместник кмет – г-н
Александър Станчев. Нека му пожелаем успех в това нелеко начинание и да му оказваме
помощ и подкрепа, когато се нуждае от тях. Успех Саше!
Другото което искам да съобщя е, че договора на партия БСП за България за
помещението което ползват за клуб на партията изтече и няма да го подновяваме.
Уважаеми общински съветници от партия БСП, не бих искал да се сърдите и да
спекулирате, поради каква причина няма да се поднови договора, затова ще обясня.
Г-жа Мария Толева напусна залата в 10:30ч. Кворум 15 общински съветници.
Общинска администрация отдава обекти под наем, ако не се нуждае от тях. В
конкретния случай ние се нуждаем от това помещение а и не само от него. Партия ГЕРБ
също използва помещение под наем със същата цел като БСП. Техният договор също няма
да бъде подновен. Въпросните помещения са ни нужни за „Архив“. Архивът на МДТ се
намира на втория етаж на стара сграда, която е на гредоред. Документацията е
изключително много,а на първия етаж от същата сграда, в която е архива, работат хора и
мисля, че е доста опасно. Сградата е стара и податлива, подът на врори етаж скърца и се
притесняваме от пропадане. Много ми е неудобно пред Вас, за настъпилата ситуация, но се
налага да действаме по този начин. Мисля, че ще проявите разбиране.
Г-н Ангел Ангелов и г-н Койчо Койчев напуснаха залата в 10:35ч. Кворум 13
общински съветника.
Г-жа Недялка Илиева - кметски наместник с. Тамарино: Напоследък започнаха да
минават тирове по пътя Тамарино – Саранаско. Мостът е напукан и се опасявам, че няма да
издържи. На пътя има поставени знаци забраняващи преминаването на товарни автомобили
с тегло над 8 тона, но очевидно не се спазва. Молбата ми е да се засили контролът над
преминаващите товарни автомобили.
Г-н Атанас Киров: Запознат съм с този проблем и ще сезираме РУ-Стралджа и
Областно пътно управление.

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 39-то заседание на
Общински съвет-Стралджа в 10:45ч.

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/
Председател на ОбС- Стралджа
Водещ протокола:

/п/
С. Атанасова
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