ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/54-36, факс:64-65
e-mail: obshtina@straldzha.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СТРАЛДЖА
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./

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

инж. Иван Митев: /п/
Председател на ОбС-Стралджа
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ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет-Стралджа и неговите комисии,
за периода от м. юли - до м. декември 2021 г. /вкл./
Съгласно приетият календарен график за провеждане редовните заседания на ОбССтралджа, през отчетния период от м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. вкл., са
проведени общо 6 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, 26-то, 27-мо и 28-мо заседание на ОбС-Стралджа през м.
октомври, м. ноември и м. декември 2021 г. са проведени иновативно, използвайки
технически средства, 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.
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 найполезно 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 3 присъствени заседания, с произнесени 12
становища по разглежданите въпроси.
2. Постоянна комисия по бюджет и финанси, с председател Димчо Стойков – 2
присъствени заседания, с произнесени 3 становища.
3. Постоянна комисия по социална политика, с председател д-р Дора Йовчева – 2
присъствени заседания, с произнесени 3 становища.
4. Постоянна комисия по устройство на територията, с председател Христо
Христов – 2 присъствени заседания, с произнесени 2 становища.
5. Постоянна комисия по законност, обществен ред и нормативна уредба, с
председател Ангел Ангелов – 2 присъствени заседания, с произнесени 6 становища.
Проведени са 5 съвместни заседания на всички ПК към ОбС, от които 2
присъствено и 3 от разстояние, като са произнесени 43 становища.
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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.
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 72 докладни записки с предложения за
решение. Основната част – 64 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– 3 бр. докладни записки.
Като орган на местното самоуправление, Общински съвет-Стралджа има приети с
изискуемите от закона мнозинство и начин на гласуване общо 77 решения за отчетния
период.
От приетите общо 77 решения, 12 са текущи, 11 са в процес на изпълнение и 54 са
изпълнени.
В изпълнение на правомощията по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, от Областния управител
има едно върнато за ново обсъждане Решение № 268 от Протокол №23/29.07.2021г.
От страна на кмета на общината има една оттеглена докладна записка, относно
кандидатстване по Открита покана – „Повишаване на способността на местните общности
да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“
на програмата „Опазване на околната среда и климатични промени" финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и
съфинансирана от българската държава.
Обжалвани решения на ОбС – няма.
Отменени е решения – няма.
Дела в Административен съд – няма.
Отпускане на персонални пенсии – няма.

І. Приети планове:
1. План за действие на община Стралджа за периода /2021 – 2023г./, в изпълнение
на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за
периода /2021 – 2030г./.
2. План-сметка за дейност „Чистота” за 2022 г.
3. Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет - Стралджа и
заседанията на Постоянните комисии, през 2022 година.
4. План за дейността на Общински съвет – Стралджа, за календарната 2022 година.
5. Годишен план за ползване на дървесина от общински горски терирории на
община Стралджа за 2022 г.
6. Последваща оценка на общински план за развитие на Община Стралджа за
периода 2014-2020 г.
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ІІ. Приети програми, стратегии:
1. Програма за опазване на околната среда на община Стралджа 2021 – 2027 г.
2. Програма за управление на отпадъците на община Стралджа 2021 – 2027 г.
3. Програма за енергийна ефективност на община Стралджа 2021 – 2030 г.

III. Приети отчети, доклади:
1. Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии, за периода от м. януари 2021 г.
до м. юни 2021 г. /вкл./.
2. Отчет за получените командировъчни пари от Председателя на ОбС и Кмета на
общината за ІI – то тримесечие на 2021 г.
3. Отчет за получените командировъчни пари от Председателя на ОбС и Кмета на
общината за ІII – то тримесечие на 2021 г.

ІV. Приети наредби , правилници, декларации, разчети:
Няма.

V. Изменения и допълнения в нормативната уредба:
1. Допълнение на Наредба №9 за символиката и отличията на община Стралджа.
2. Промяна на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги.
3. Изменение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община
Стралджа.
4. Промяна на Наредба №21 за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на
територията на община Стралджа.

VI. Отменени наредби, правилници:
Няма.

VIІ. Бюджет, анализи, информации, актуализации:
1. Актуализация на бюджета за 2021 г. -местни дейности.
2. Информация за изпълнението на бюджета на община Стралджа, сметките за
средства от Европейския съюз за полугодието на 2021г.
3. Актуализация на бюджета за 2021 г.местни дейности и компенсирани промени
в държавните дейности.
5. Добавяне на нов обект в поименния списък за капиталови разходи на Община
Стралджа през 2021 г.
6. Добавяне на нов обект в поименния списък за капиталови разходи на Община
Стралджа през 2021г.
7. Актуализация на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 г.
8. Актуализация на бюджета за 2021 г.местни дейности.
9. Направена промяна на субсидии за футболни клубове.
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VІІI. Кандидатстване с проектни предложения, искания за финансиране:
1. Дадено съгласие за издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза
на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по ДБФП № BG06RDNP001-19.3550009-C01 от 11.05.2021г. по проект: „Популяризиране на културното наследство на
териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски, финансиран по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.
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. Кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.
4. Дадено съгласие за 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
BGENVIRONMENT-4.003-0007-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“
5. Предоставен временен безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на НЧ
„Възраждане 1926“ с. Зимница по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните
финанси.
6. Предоставен безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на СНЦ „МИГ –
Стралджа 2016“ по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.

IX.
Разпореждане с имущество – частна и публична общинска
собственост:
1. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 20/880 кв.м. ид.части от
Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ І-42, кв.7, целия с площ от 880 кв.м. по плана
на с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол и ликвидиране на съсобственост чрез продажба
на 15/870 кв.м.ид.части от незастроен УПИ XIV-42, кв.7, целия от 870 кв.м. по плана на
с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол..
2. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 81/1740 кв.м. ид.части от
Незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ XII-268, кв.60, целия с площ от 1740 кв.м.
по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол и 46/5560 кв.м. ид.части от
Застроен урегулиран поземлен имот, целия с площ от 5560 кв.м, отреден „За селски
туризъм“- УПИ II-271, 272, кв.60 по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
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3. Приемане на дарение на част от имот-частна собственост с площ 64 кв.м. от
ПИ№271,272, кв.60, попадащ в регулацията на улица в с.Александрово, общ.Стралджа,
обл.Ямбол.
4. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 145/3450 кв.м. ид.части от
Застроен урегулиран поземлен имот - УПИ I-167, кв.27, целия с площ от 3450 кв.м. по
плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
5. Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението и учредяване
на ограничени вещни права – право на строеж за имот с проектен идентиф. 30898.33.610, с
площ от 6 170 кв.м., с НТП – пасище по КК и КР на с.Зимница, общ. Стралджа, обл.
Ямбол.
6. Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно
построена сграда върху имота.
7. Продажба на движимо имущество чрез публичен явен търг – лек автомобил
„Фолксваген пасат“ с рег.№ У 7979 ВВ и товарен автомобил „Ивеко 35 10“ с рег.№ У 0628
АТ, собственост на община Стралджа.
8. Продажба на Незастроено дворно място по регулационния план на с. Тамарино,
общ. Стралджа, обл. Ямбол, чрез обявяване на публичен търг с явно наддаване.
9. Даване на съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на
обект „Ученически стол“, находящ се в сградата на СУ „П. К. Яворов“- публична
общинска собственост.
10. Продажба на имот частна общинска собственост – Застроен урегулиран
поземлен имот с площ от 810 кв. м., ведно с построена ДМС „Бивша Здравна служба“ със
ЗП-80 кв. м., Допълнителна постройка със ЗП-46 кв. м. и Гараж със ЗП-27 кв. м.,
представляващ УПИ № ХVII-385 в кв. 46 по регулационния план на с. Зимница, общ.
Стралджа.
11. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 60/2360 кв.м. ид.части от
Застроен урегулиран поземлен имот – УПИ XIII-118, кв.22, целия с площ от 2360 кв.м. по
плана на с.Палаузово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
12. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 17/3170 кв.м. ид.части от
Застроен урегулиран поземлен имот - УПИ I-24, кв.6, целия с площ от 3170 кв.м. по плана
на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
13. Учредяване на ограничено вещно права-право на строеж върху общински имот,
представляващ ПИ № 30898.33.610, с площ от 6 170 кв.м. по КК и КР на с. Зимница, общ.
Стралджа, обл.Ямбол в полза на Министерство на отбраната на Република България.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
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18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир- публична общинска
собственост ПИ с идентификатор 57409.43.292 (стар №000292), с НТП язовир, с площ от
7.537 дка, находящ се в землището на с. Поляна, община Стралджа, чрез предоставянето
му под наем за срок от 10 години.
23. Предоставяне на общинските имоти - полските пътища, попадащи в масиви за
ползване на земеделска земя за стопанската 2021-2022г.
24. Дадено 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.
25. 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.
26. Дадено съгласие за стартиране на процедура за учредяване на безвъзмездно
право на строеж върху общински имот в полза на Министерство на отбраната на
Република България.

X. Други:
1. Утвърдено е маршрутно разписание на автобусна линия Стралджа-Лозенец и
обратно, част от общинската транспортна схема.
2. Формиране на паралелки в общински училища СУ „П.К.Яворов” –
гр.Стралджа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Зимница и ОУ „Хр. Ботев” – с.Войника
с по-малък брой ученици от минималния норматив за учебната 2021/2022г.
3. Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ДГ
„Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа в Списъка на средищните
детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.
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4. Формиране на паралелка в общинско училище – СУ „П. К. Яворов“ – гр. Стралджа
с по малък брой ученици от минималния норматив за учебната 2021/2022г.
5. Предоставена позиция и мандат за извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК – Ямбол, което се проведе на 30.07.2021 г.(петък).
6. Въведено е задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на
територията на Община Стралджа от учебната 2021/2022 година.
7. Определени са максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа за 2022 г., валидни за територията на община
Стралджа.
8. Определяне са 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.
9. Дадено съгласие за сформиране на Общинска комисия по безопасност на
движението по пътищата.
10. Дадено съгласие за промяна на местоположението на Център за обществена
подкрепа гр. Стралджа.
11. Допуснато изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ частична промяна на улична
регулация между улици: от север „Ив.Козарев“; от юг „Г.С.Раковски“ и паркинг между
о.т.29-30-32 между кв.23 и кв.24 по ЗРП гр.Стралджа.
12. Допуснато изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ ПИ № 69660.461.3 по КК на
гр.Стралджа. Новият УПИ да приема № ІІІ3 в кадастрален район 461 по КК на
гр.Стралджа, с отреждане „За производствени и складови нужди“.
13. Допуснато 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.
14. Допуснато изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ трасе на ел.кабел захранващ
„Диагностичен пункт“ в ПИ № 30898.40.3, м.Под село по КК земл.с.Зимница,
общ.Стралджа.

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
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
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