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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

от инж. Иван Митев – Председател на ОбС – Стралджа 

 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от  

м. януари 2022 г. до м. юни 2022 г. /вкл./ 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 
Съгласно изискването на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, председателят на ОбС изготвя и внася за разглеждане 

два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии. 

С настоящата докладна, представям отчета за работата на ОбС-Стралджа и на 

неговите комисии за второто шестмесечие на 2022 г.  

 
На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, предлагам Общински съвет-Стралджа да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Приема отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии,  за периода 

м. януари 2022 г. - м. юни 2022 г. /вкл./ 

 

 

 

 

 

 

  

инж. Иван Митев: /п/ 

Председател на ОбС-Стралджа 

                                                                 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/54-36, факс:64-65 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 
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                                                                 ОТЧЕТ  

за дейността на Общински съвет-Стралджа и неговите комисии, 

за периода от м. януари - до м. юни 2022 г. /вкл./ 
 

Съгласно  приетият календарен график за провеждане редовните заседания на ОбС- 

Стралджа, през отчетния период от м. януари 2022 г. до м. юни 2022 г.  вкл.,  са проведени 

общо 7 заседания. Няма промяна в състава на общинските съветници и Постоянните 

комисии.  

В условията на обявеното извънредно епидемиологично положение, предизвикано 

от пандемията от COVID–19 на територията на страната,  присъствените заседания на ОбС 

са проведени при закрити врати, при спазване на всички санитарно-хигиенни 

противоепидемични мерки.  

Съгласно разпоредбата на новия чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредно положение /ЗМДВИП/ и изменението в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ с новосъздаденият чл.28а, от бр. 70 

на ДВ от 2020г., в сила от 07.08.2020г., предоставящи правната възможност общинските 

съвети и техните комисии, да провеждат заседания от разстояние с приемане на 

неприсъствени решения, 29-то, 30-то и 31-то извънредно заседание на ОбС-Стралджа през 

м. януари, м. февруари и м. март 2022 г. са проведени 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. 

Протоколите с решенията от заседанията на Общински съвет се разгласяват на 

населението чрез официалната интернет страница на общината, съгласно чл. 22, ал. 1 и 

ал.2 от ЗМСМА.  

Постоянните комисии към ОбС са в основата на динамиката на цялостната дейност 

на местния законодателен орган. В тях се водят спорове и дискусии, сблъскват се мнения и 

позиции, правят се компромиси, докато се стигне до общо становище, което да е най-

полезно за хората, за града и за общината. 

Всеки общински съветник участва в до три постоянни комисии. 

Постоянните комисии са провели общо 16 заседания за отчетния период: 

1. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика, с  

председател Иван Георгиев е провела 4 присъствени заседания, с произнесени  9 

становища по разглежданите въпроси. 

2.  Постоянна комисия  по бюджет и финанси, с председател Димчо Стойков   – 4 

присъствени заседания, с произнесени 12 становища. 

3. Постоянна комисия  по  социална политика, с председател д-р Дора Йовчева –  4 

присъствени заседания, с произнесени 8 становища. 

4. Постоянна комисия по  устройство на територията, с  председател Христо 

Христов – 1 присъствени заседания, с произнесени 3 становища. 

5. Постоянна комисия по законност, обществен ред и нормативна уредба, с  

председател Ангел Ангелов – 3 присъствени  заседания, с произнесени 3 становища. 

Проведени са 5 съвместни заседания на всички ПК към ОбС, от които 3 

присъствено и 2 от разстояние, като са произнесени 23 становища. 

Няма постъпили искания за еднократна финансова помощ, отговарящи на 

разпоредбите на новоприетият от ОбС Правилник за реда и начина за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа.  
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Временната комисия за изработване проект за изменение и допълнение на 

Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация няма проведени  заседания.  

Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно. Отсъствията са 

по уважителни причини, като предварително е уведомено звеното, подпомагащо работата 

на ОбС и неговите комисии. 

В заседанията на ОбС са внесени общо 58 докладни записки с предложения за 

решение. Основната  част – 52 бр., са внесени от кмета на общината г-н Атанас Киров, от 

председателя на ОбС- инж. Иван Митев са внесени 3 бр. докладни,  от председателя на 

Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”- г-н Димчо Стойков са внесени 2 бр. 

докладни, от г-н Гроздан Иванов - за кмет на община–  1 бр. докладна записка.  

Като орган на местното самоуправление, Общински съвет-Стралджа има приети с 

изискуемите от закона мнозинство и начин на гласуване общо 64 решения за отчетния 

период. 

От приетите общо 64 решения, 7 са  текущи, 8 са в процес на изпълнение и 49 са 

изпълнени.  

В изпълнение на правомощията по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, от Областния управител 

няма върнати решения за ново обсъждане.  

От страна на кмета на общината има една оттеглена докладна записка, относно 

заявление  с Вх.№ ТСУИЕ – 980 / 23.05.2022 год. от „Техно-Консулт“ ЕООД, 

представлявано от Николай Иванов Вълев – управител и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. 

архитект на Община Стралджа.  

Обжалвани решения на ОбС – няма. 

Отменени е решения – няма. 

Дела в Административен съд – няма. 

Отпускане на персонални  пенсии – няма.  

 

І.  Приети планове:  
1. Общински план за младежта за  2022 година на община Стралджа. 

2.  Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2022г. 

3.  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в  община Стралджа  за 2022г. 

 

 

ІІ.  Приети програми, стратегии:  
 1. Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост през 2022 г. 

      2. Общинска програма за закрила на детето за 2022г. на община Стралджа. 

                 3. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стралджа за 

2022г. и Културен календар на община Стралджа за  2022г.  

      4. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г. 

     5. Програма за намаляване на риска от бедствия на община Стралджа за периода 

2021-2025г. 
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III.  Приети отчети, доклади: 
1. Отчет за разходите за командировки на кмета на Община гр. Стралджа и 

председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

2. Отчет   за    дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа през 

2021г. 

 3. Мониторингов доклад на община Стралджа за 2021г. в изпълнение на 

Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за 

периода /2021 – 2030г./. 

4. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от  

м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. /вкл./ 

 5. Годишен отчет на Кмета на Община Стралджа за изпълнение на „Програма за 

управление на община Стралджа за мандат 2019-2023 г.” за 2021г. 

6. Доклад  за изпълнение на Общия устройствен план на Община Стралджа и за 

наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на 

ОУП за 2021 г.    

7. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване 

на околната среда и неразделната част от нея - Общинската програма за управление на 

отпадъците, през 2021 г. 

8. Годишен доклад за 2021 година за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на община Стралджа за периода 2021 – 2027 г. 

9. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за периода 01.01.2021 г до 31.12.2021 г. 

10. Отчет по изпълнение на  дейностите от Общинската програма за закрила на 

детето за 2021г. 

11. Доклади от читалищата в община Стралджа за осъществените дейности в 

изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2021г. и 

изразходваните от  бюджета средства през 2021г. 

12. Отчет по изпълнение на Годишния  план за развитие на социалните услуги в 

община Стралджа през 2021г. 

13. Отчети за дейността и изразходените средства от  спортните клубове и 

туристическо дружество „Кале”, намиращи се на територията на община Стралджа, 

финансирани от бюджет 2021г. 

14. Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.;Годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2021 година на Община град Стралджа .  

  

 

 

 

 

 

ІV.  Приети наредби , правилници, декларации, разчети:  
Няма. 
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V.  Изменения и допълнения в нормативната уредба: 
1. Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги. 

2. Изменение на 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. 

3. Изменение на 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. 

4. Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги. 

 

 

 

VI.  Отменени наредби, правилници: 
Няма. 

 

VIІ.    Бюджет, анализи, информации,  актуализации: 

 1. Приемане на бюджета за 2022г.,индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности 

за периода 2022-2024г.на Община гр.Стралджа. 

 2. Приемане на бюджетна прогноза за местните дейности  за  периода 2023-2025 г 

на община Стралджа. 

 3. Определяне размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в 

Община Стралджа. 

 4. Определяне размера на месечна заплата на Кмет на Община Стралджа. 

 5. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Стралджа и 

Председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 6. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Стралджа и 

Председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

 7. Одобрени компенсирани промени в частта за   дофинансиране на държавни 

дейности със собствени приходи от една дейност в друга,без да изменя общия размер на 

разходите. 

 8. Одобрено добавяне на   обект   в поименния списък за капиталови разходи на 

Община Стралджа през 2022г. 

 9. Одобрено добавяне на   обект   в поименния списък за капиталови разходи на 

Община Стралджа през 2022г. 

10. Приети компенсирани промени в частта за местни дейности и дофинансиране на 

държавни дейности със собствени приходи от една дейност в друга,без да изменя общия 

размер на разходите.  
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VІІI. Кандидатстване с проектни предложения, искания за финансиране: 
 1. Дадено съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем 

от Централния бюджет на Република България за извършване на окончателно плащане  

проект № BG06RDNP001-19.088-0001-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на 

територията  на гр. Стралджа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г.,съфинансирана  от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 2. Дадено съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем 

от Централния бюджет на Република България за извършване на окончателно плащане  

проект № BG06RDNP001-19.088-0002-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на част от 

населените места на община Стралджа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г.,съфинансирана  от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3. Дадено съгласие за издаване на запис на заповед от Община Стралджа в полза на 

ДФ «Земеделие», обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., 

във връзка със Споразумение № РД50-42/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за  

водено от общностите местно развитие на СНЦ «МИГ-Стралджа 2016г.» по подмярка 19.2 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г. 

 

      

      

 

 

IX.   Разпореждане с имущество – частна и публична общинска 

собственост: 
 1. Дадено съгласие за ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд от 

собственици на животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. 

2. Дадено съгласие за 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. 

3. Дадено съгласие за предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване и 

хуманитарна помощ на нуждаещи се граждани от Република Украйна. 

4. Дадено 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. 

5. Дадено съгласие за отдаване под наем на помещение - частна общинска 

собственост, находящо се в Самостоятелен обект №1 с идентификатор 69660.501.1783.1.1, 

предназначен за здравни кабинети по КК и КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с 

административен адрес: гр.Стралджа, обл.Ямбол, пл.”Демокрация”№1. 

6. Дадено съгласие за предоставяне под наем на имот частна общинска собственост- 

част от покривно пространство с площ от 65 кв.м. на Административна сграда,  

разположена в УПИ II, кв.33, в който попадат ПИ №533 и ПИ №534 по плана на 

с.Войника, общ.Стралджа за монтиране и използване на телекомуникационни  съоръжения 

и оборудване в полза на „А1 Тауърс България“ ЕООД. 
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7. Дадено съгласие за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху 

имот – частна общинска   собственост в полза на държавата по реда на чл.54, ал.5 от ЗДС.    

8. Дадено съгласие за приемане на дарение на част от имот-частна собственост с 

площ 15 кв.м. от ПИ№261, кв.39, попадащ в  регулацията на улица „Рила“ с.Поляна, 

общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

9. Дадено съгласие за ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 100/2080 

кв.м. ид.части от УПИ I-261, кв.39,  целия с площ от 2080 кв.м. по плана на с.Поляна, 

общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

10. Учредено право на ползване върху част от общински поземлен имот  за 

изграждане на открит склад за варовикови фракции  в полза на концесионера „Варовик 

Комерс“ ЕООД. 

 

 

 

 

X.   Други: 
1. Дадено съгласие за 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. 

2. Одобрена инвестиция за 2022г направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол. 

3. Изработване на ПУП-ПП и изработване на ПУП-ПРЗ, с. Каменец. 

4. Изработване на ПУП-ПП, касаещ трасе на ел.кабел от ПИ № 11661.220.173 по КК 

землище с.Воденичане, общ.Стралджа до бъдеща повишаваща п/ст „Стралджа“.  

5. Одобрена инвестиция за 2022г направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол.             

6. Удостояване на Славка Митева Калчева със звание „Почетен гражданин” на град 

Стралджа. 

7. Утвърждаване на ценоразпис с единични продажни цени на  дървесина, добита от 

горски територии – общинска собственост. 

8. Провеждане на редовно неприсъствено заседание   на Асоциацията по ВиК – 

Ямбол, което ще се проведе на 05.05.2022 г.(четвъртък). 

9. Актуализиране на представители Общински съвет – гр. Стралджа в Общински 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 

10. Определяне на представител на Община Стралджа в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта. 

11. Определяне на представител на Община Стралджа в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта. 

12. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири 

– публична общинска собственост . 

 

Приетите решения за цитирания период са свързани с икономическото развитие и 

инвестициите, градоустройство и комуникации, комунална дейност и екология, 

образование, социални дейности, здравеопазване и култура.  

Успешната работа на ОбС и неговите комисии се дължи на изключително добрите 

взаимоотношения с общинска администрация. Редовното участие на кмета в заседанията 

на ОбС, както и на неговия заместник, секретаря на общината, началник-отделите и 
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експертите допринася за ефективното решаване проблемите в интерес на жителите на 

община Стралджа. 

В заключение може да се каже, че през отчетния период Общински съвет-Стралджа 

е бил последователен в целите и намеренията си да разреши не малка част от въпросите и 

проблемите на общината и нейните жители. 

  

 
 
 

Председател на ОбС: /п/ 

                               инж.  Иван Митев 

 


