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П Р О Т О К О Л 

№ 11 
 

 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 30.07.2020 г., от 10:00 ч., в Клуб на пенсионера се проведе 11 - то 

заседание  на Общински съвет – Стралджа. Във връзка с предприетите санитарно-

противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на 

общината и в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб, на 

заседанието присъстваха само общинските съветници, кметът на общината, неговите 

заместници, секретарят на общината и длъжностни лица от общинска администрация, 

ангажирани с докладите на заседанието.  

Присъстват 16 от 17 общински съветници.  

Отсъства г-н Тодор Железов.  

Инж. Иван Митев: На основание чл. 25 и чл. 26, ал.1 и ал.2 от Правилника за 

организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, в канцеларията на ОбС е регистрирана ГРУПА на общинските 

съветници от листата на  „БСП за БЪЛГАРИЯ”, с наименованието „БСП за 

СТРАЛДЖА”. Председател на ГРУПАТА е г-н Янко Стоянов Добрев,  

 На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организация дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, към 

предложения проект за дневен ред, предлагам да бъдат включени допълнително: 

като т.16 Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2020 г. 

като т.17  Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно отмяна на Решение № 87 на Общински съвет Стралджа от Протокол 

№7/26.03.2020г. и вземане на ново решение за поемане на краткосрочен общински дълг 

чрез безлихвен заем от Централния бюджет на Република България за изпълнение на 

проект № 28/07/2/0/00453 ” Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община 

Стралджа” По програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.,мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура. 

като т.18  Изказвания, становища и питания. 

 

Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за дневен ред с направеното 

предложение за допълнение. 

 Гласували: „ЗА”- 16 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.  

 Приема се. 

На основание чл. 50, ал. 2 и ал. 3  от ПОДОбС, ОбС- Стралджа взе   

 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______ 

               гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/54-36, факс:64-04 

                                            e-mail:straldjainf@yahoo.com 
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Р Е Ш Е Н И Е № 110 

 

І. Приема следният проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.; Годишен отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2019г.; Годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2019 година на Община град Стралджа. 

/информация, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 14/ 

2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от 

Европейския съюз за полугодието на 2020 г. 

 /информация, приложение № 1, приложение № 2/ 

3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

актуализация на бюджета за 2020 г. местни дейности. 

/приложение № 1, приложение № 2, приложение № 4/ 

4.  Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България за извършване на окончателно плащане  проект № 28/07/2/0/00429 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на  община 

Стралджа” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура. 

5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

продажба чрез публичен явен търг на незастроено дворно място с площ от 1000 кв. м., 

представляващ УПИ № ІХ-295 в кв. 36 по регулационния план на с. Воденичане, общ. 

Стралджа, обл. Ямбол. 

6. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

предоставяне за безвъзмездно право на ползване за разполагане на физическа 

инфраструктура на електронни съобщителни мрежи на БТК ЕАД. 

7. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

продажба на движимо имущество чрез публичен явен търг на три броя леки 

автомобили – „НИВА ШЕВРОЛЕТ” 212300, с рег. № У 6769 АК; „ХЮНДАЙ 

ГАЛОПЕР”, с рег. № У 0028 АТ и „ЛАНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР” 2,0 Д, с рег. № У 0992 

АС, собственост на община Стралджа.  

8. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

кандидатстване на общ. Стралджа с проектно предложение по открита покана  № 2 

„Кръгова икономика” по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско 

ниво (кръгова икономика)” по Програма: „Опазване на околната среда и климатични 

промени”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

9. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

докладна с Вх. № ДЗ – 73/ 23.06.2020 г. от арх. Евгений Чобанов – гл. архитект на 

община Стралджа – местност „Люляците”. 

10. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

докладна с вх. № ДЗ -80/14.07.2020 г. от арх. Евгений Чобанов – гл. архитект на община 

Стралджа. 
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11. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

приемане доклади на читалищата в община Стралджа за осъществените дейности в 

изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2019 г. и 

изразходваните от бюджета средства през 2019 г. 

12. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

формиране на паралелки в общински училища – СУ „П.К. Яворов” – гр. Стралджа и ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” – с. Зимница, с по-малък брой ученици от минималния 

норматив за учебната 2020/2021 г. 

13. Докладна записка от инж. Иван Митев- председател на Общински съвет-

Стралджа, относно отчет за дейността на ОбС и неговите комисии, за периода от м. 

януари 2020 г. до м. юни 2020 г. /вкл./. 

14. Докладна записка от Димчо Стойков - председател на Постоянната комисия 

по бюджет и финанси, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на 

община Стралджа и председателя на Общински съвет – Стралджа, за периода 

01.04.2020 г.- 30.06.2020 г. 

15. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

Заявление с вх. № ТСУИЕ-978/19.06.2020г.от „Агросистем” ООД, представлявано от 

Илия Чавдаров Кънчев – пълномощник и становище от арх. Евгений Чобанов – гл. 

архитект на община Стралджа. 

16. Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, относно 

изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 г. 

17. Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, относно 

отмяна на Решение № 87 на Общински съвет Стралджа от Протокол №7/26.03.2020г. и 

вземане на ново решение за поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен 

заем от Централния бюджет на Република България за изпълнение на проект № 

28/07/2/0/00453 ” Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа” По 

програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 “Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура. 

18.  Становища, изказвания и питания. 

 

По т.1.  Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.; Годишен отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2019г.; Годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2019 година на Община град Стралджа. 

/информация, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 14/ 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Съгласно 

изискванията на чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ),  годишният 

отчет за изпълнението на бюджета изготвен по показателите, по които е приет, се внася 

за приемане от Общинския съвет. 

Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета на Oбщина град Стралджа 

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. е изготвен в съответствие със Закона за 

публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., 

Указания на  Министерство на финансите ДДС № 02/22.03.2019 г., ДДС № 

03/26.06.2019 г., ДДС № 04/24.09.2019 г. и  ДДС № 06/23.12.2019 г. за изготвянето и 

представянето на тримесечните отчети  и годишния отчет за касовото изпълнение на 

бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди 

средства, както и на оборотните ведомости към всяко тримесечие и към 31.12.2019 г. 
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Спазени са изискванията и основните счетоводни принципи от Закона за 

счетоводството и  възприетата счетоводна политика на община Стралджа.   

Бюджетът на Общината за 2019 година е приет с Решение  № 556 от Протокол № 

39/31.01.2019 г. на Общински съвет град Стралджа в размер на 12 653 090 лева, в т.ч.: 

за държавни дейности –  7 541 906  лева и за местни дейности – 5 111 184 лева.   

С Решение  № 643 от Протокол 46/25.07.2019 г. и  Решение № 26 от протокол 

3/20.12.2019 г. е актуализиран бюджета за 2019 г. 

Уточненият план по приходите и разходите към 31 декември 2019 г. е в размер 

на  14 097 638 лева, в т.ч. за  държавни дейности 8 707 835 лева  и  за местни  дейности         

5 389 803 лева.   

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по 

бюджетите на  разпоредителите с бюджет при община Стралджа, по съответните 

функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация. 

 

І.  Изпълнение на приходната част на бюджета за 2019 година 

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 

Общата субсидия и другите трансфери за държавни дейности от ЦБ се 

превеждаха ритмично от  Министерство на финансите.   

Отчета на приходите за държавни дейности към 31.12.2019 година е в размер на     

7 975 195 лева, в т.ч.:    

– Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ   –  7 163 036  

лева; 

–  Целева субсидия за капиталови разходи  0 лв. 

– Получени целеви трансфери от ЦБ  за реалния сектор общо 151 796 лв. за в т.ч. 

транспорт на ученици 149 038 лв., пътни на военноинвалиди,пенсионери и деца до 7 г.- 

2 758 лв. 

– Получени целеви трансфери от ЦБ  за присъдени издръжки,право имащи 

болни,пътни разходи на ТЕЛК комисии,както и доставка на хляб в слабо населените 

райони 26 486 лв. 

- Получени трансфери между бюджети 560 118 лв. от тях за работещите по 

програми за временна заетост 63 657 лв., 299 394 лв. от Министерство на труда и 

социалната политика и Агенция за социално подпомагане за социални асистенти; 18 466 

лв. от АСП за лични асистенти по Закона за личната  помощ, 34 034 лв. от 

Министерство на образованието и науката неполучени детски надбавки; заседания на 

общинската избирателна комисия, за провеждане на избори за Европейски парламент 

май 2019 г. и местни избори м. октомври 2019 г. – 140 217 лв., по проект ”50 години 

Стралджа град” от Фонд социална закрила 7 182 лв. 

 

2. Приходи за финансиране на местни дейности  

 Приходите предназначени за финансиране на местните дейности са от обща 

изравнителна субсидия , други трансфери и целеви субсидии за местни дейности от ЦБ, 

имуществени данъци и неданъчни приходи. Приходите за финансиране на местни 

дейности към 31.12.2019 година са в размер на 4 402 615  лева.     

През 2019 година е усвоена обща изравнителна субсидия за местни дейности от 

ЦБ в размер на 1 153 200 лева в това число 113 200лв. за зимно поддържане и целева 

субсидия за капиталови разходи 687 700 лева. 

Изпълнението на собствените приходи е в размер на 2 513 964 лева, което е 

99,8%  спрямо годишния план, в т.ч.: 

 

Данъчни приходи – общо 702 421 лв. 
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–  патентен данък 7 348 лв.   –  86%; 

–  данък върху недвижимите имоти 180 314 лв.  –  100 %; 

–  данък върху превозните средства           292 150 лв     – 104 %; 

– данък при придобиване на имущество по 

дарение и възмезден начин 

 

221 438 лв  – 85%; 

-  

- Туристически данък и други данъци  

1 171 лв.- 106% 

 

Изпълнението на неданъчните приходи е 1 811 543 лева, което е 99,8  % спрямо 

годишния план, в т.ч.: 

 

–  приходи и доходи от собственост 736 754 лв.   –  99,9 % 

–  приходи от общински такси 900 166 лв.   –    96,5 %        

–  приходи от продажба на нефинансови активи 11 966 лв.  –       87,9 %; 

–  приходи от концесии   137 488 лв.  –      97,6 %; 

–  глоби, санкции и наказателни лихви  87 755 лв.   –     92,4 %. 

– -други неданъчни приходи            6 246лв.     -      61,6% 

 

- Приходи от дарение    28 212лв.     -    100% 

 

- Внесени данъци        - 97 044лв.      -90,6% 

 

Трансфери между бюджети   + 1 577 344 лв. 

 

От Администрация пътна инфраструктура +              35 127 лв. 

От МРРБ трансфер за общ устройствен план +              28 839 лв. 

Трансфер от РИОСВ за мониторинг закрито депо +                3 547 лв. 

Възстановени  неусвоени средства  -                      17 лв. 

Получен ДДС по проекти за пътища , улици и 
водопровод с.Зимница  община Стралджа 

+         1 315 967 лв. 

Трансфер от РИОСВ за покупка на сметопоч.техника - +            294 929 лв. 

Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО - -             101 048 лв.    
 

 

  

Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – 1 316 093 лв. 

Предоставени трансфери от ДФ Земеделие за плащане 
на ДДС за проекти пътища ,улици и водопровод 
с.Зимница община Стралджа 
 

– –             1 315 967 лв. 

Неверифицирани разходи от проекти Работа ,С грижа и 
отговорност за деца от 0 до 7г. 

– –                  126 лв. 

 

 

  

Получени трансфери от Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда   14 520 лв. -  тези средства са за зона за спорт и отдих в с.Войника и 

с.Недялско и изграждане на детски кът в с.Чарда. 

Временни безлихвени заеми   2 510 лв. за проекти Обучение и  заетост на младите хора, 

Обучение и заетост, Нова възможност за младежка заетост, проект Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания, проект От 0 до 7 за децата в община Стралджа 2, 

Общинско социално предприятие „С нови сили напред”. 
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ФИНАНСИРАНЕ: 
Друго финансиране финансов лизинг  – 15 907 лв., получени от други организации  

+ 939 лв. трансфер от РИОСВ от отчисления по чл. 60 и чл. 64. 

II. Изпълнение на разходната част на бюджета за 2019 година 

Изпълнението на разходната част на бюджета за 2019 година е  12 377 810 лева, в 

т.ч. за делегирани от държавата дейности – 7 975 195 лева, за местни дейности – 

3 752 676 лева и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 649 939 лева. 

      Разходите по функции са: 

- Разходи за делегирани от държавата дейности: 

 

Функция 

Уточнен план 

2019 г. 

Отчет към 

31.12.2019 г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 1 092 486 1 090 330 99,8 13,7 

Отбрана и сигурност 164 757 101 597 61,7 1,3 

Образование 5 475 969 5 244 228 95,8 65,7 

Здравеопазване 332 092  135 884 40,9 1,7 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

1 321 043 1 090 308 82,5 13,7 

Почивно дело, култура и 

религиозни дейности 

317 848 312 848 98,4 3,9 

Икономически дейности 3 640 0 0 0 

Всичко разходи за 

делегирани от държавата 

дейности: 

8 707 835 7 975 195 91,6 100 

 

- Разходи за местни дейности: 

 

Функция 

Уточнен план 

2019 г. 

Отчет към 

31.12.2019г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 609 000 486 709 79,9 12,9 

Образование 271 980 233 560 85,9 6,2 

Здравеопазване 3 000 1 655 55,2 0,1 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

227 594 227 052 

 

99,8 6,1 

Жилищно строителство,  

БКС и опазване на околната 

среда 

2 380 159 1 938 340 81,4 51,7 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 

285 200 232 078 

  

81,4 6,1 

Иконом. дейности и услуги 868 624 632 164 72,8 16,8 

Разходи, некласифицирани в 

други функции 

36 899 1 118 3,00 0,1 

Всичко разходи за местни 

дейности: 

4 682 456 3 752 676 80,1 100,00 

 

- Разходи за делегирани от държавата дейности за сметка на общински приходи: 

/дофинансиране/ 

 

-  
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Функция 

Уточнен план 

2019 г. 

Отчет към 

31.12.2019 г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 450 000 418 258 92,9 64,4 

Отбрана и сигурност 214 000 191 337 89,4 29,4 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

39 147 37 110 94,8 5,7 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 

4 200 3 234 77,0 0,5 

Всичко разходи за 

делегирани от държавата 

дейности за сметка на общ. 

приходи : 

707 347 649 939 91,9 100,00 

-  

 –  

 –  

Изпълнението на разходната част на бюджета през 2019 г. спрямо разходите 

през 2018 г. е: 

 

 

 

Отчет към 

31.12.2019 г. 

Отчет към 

31.12.2018 г. 

% р-ди  2019 

г. спрямо р-

ди 2018 г. 

Всичко разходи за делегирани от 

държавата дейности: 

7 975 195 6 921 444 115,2 

Всичко разходи за местни дейности: 3 752 676 3 679 110 101,99 

Всичко разходи за делегирани от 

държавата дейности за сметка на 

общ. приходи : 

649 939 479 303 135,60 

Общо разходи:  12 377 810  11 079 857 111,71 

 

Функция „Общи държавни служби” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 99,8 % за 

държавни дейности, за местни дейности - 79,9 %   и  92,9 % за държавни дейности 

дофинансирани с местни приходи (Приложение № 1). 

Като местна отговорност са отчетени разходи за дейност 123 ”Общински съвети” 

за издръжка и възнаграждения на Общински съвет, дейност 122 ”Общинска 

администрация” средства за издръжка на общинската администрация. В държавната 

дейност и дофинансиране са разходите за работни заплати, други възнаграждения и 

осигуровки на общинската администрация.  

            Функция  „Отбрана и сигурност” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 61,7%  за 

държавни дейности.  

В рамките на определените средства по стандарти са отчетени разходи за 

местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, разходите за денонощни оперативни дежурни и за изпълнители по 

поддръжка и по охрана на пунктове за управление. 

Дофинансирани са средства за общинска охрана с местни приходи като 

изпълнението спрямо уточнения бюджет е 89,4%. (Приложение № 1).   

Функция „Образование” 
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Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 95,8 % за 

държавни дейности, 85,9 %  за местни дейности . 

Финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата 

на „Делегиран бюджет”, който е разработен на база формула, съгласувана с 

директорите на учебните заведения и утвърдена от кмета на Общината. 

Община Стралджа предоставя на общинските училища средствата по стандарти, 

разпределени по формули и целевите средства, ежемесечно в срок до 7 работни дни от 

получаването им от Централния бюджет.  

Собствените приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните 

бюджети се планират от съответните директори и постъпват в касата или банковата 

сметка на училището. Разпределението на собствените приходи по параграфи на 

единната бюджетна класификация, съобразно потребностите е ангажимент на 

директорите на учебните заведения. 

Отчетът на местните дейности в тази функция е 233 560 лева, в т.ч.: разходи за 

издръжка на детските градини включително храната на децата в размер на 192 123 лв. и 

за капиталови разходи (основен ремонт и закупуване на ДМА)  – 41 437 лева. 

(Приложение № 1); 

Функция „Здравеопазване” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 40,9 % за 

държавни дейности и 55,2 %  за местни дейности (Приложение № 1). 

 В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” са отчетени 90 201 

лева за заплати и осигурителни вноски на медицинските сестри за детско и училищно 

здравеопазване, издръжката на здравни кабинети в училища и детски заведения 

(Приложение № 1). 

В дейност „Други дейности по здравеопазването” са отчетени 20 718 лв. 

средствата за заплати и осигурителни вноски на здравните медиатори и пътните 

разходи на правоимащи болни. Отчетът за  местни дейности на медиаторите е в размер 

на 1 655 лв. 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” приключи 2019 г. с  

82,5 % изпълнение за държавните дейности, 99,8 %  за местните дейности и 94,8%  за 

държавни дейности дофинансирани с местни приходи (Приложение № 1).  

Общо във функцията са изразходени  1 354 470 лв. както следва: дейност 

„Програми за временна заетост” са отчетени 60 708 лева - разходи за заплати и 

осигурителни вноски на лицата, заети по различни програми на Министерството на 

труда и социалната политика (МТСП). Средствата се осигуряват от МТСП под формата 

на трансфер. 

Дейностите „Център за обществена подкрепа”  30 541 лв., „Център за социална 

рехабилитация и интеграция”  122 643 лв., „Социален асистент” 298 422, ”Личен 

асистент”- 11 535 лв. и „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” 542 821 лв. 

държавна отговорност, финансирани чрез общинския бюджет. 

В дейност „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, като делегирана от държавата дейност  са отчетени компенсации за безплатни 

и по намалени цени на пътувания и присъдени издръжки в размер на 23 638 лева, а като 

дофинансиране на делегираната от държавата дейност със собствени приходи  са 

отчетени 37 110 лева, от тях 231 лв. са за Програми за временна заетост за издръжка, 

35 221 лв. за дейност „Домове за стари хора” за охрана на бившата сграда на Социално 

педагогическия интернат, предоставен на общината, 150 лв. за ДПЛУИ с. Маленово, за 

Център за рехабилитация 727 лв. собствено участие по проект от фонд ”Социална 
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закрила” -50 години Стралджа град и 781 лв. в дейност 561 Социален асистент. 

неверифицирани разходи за отпуски на социални асистенти . 

„Домашен социален патронаж”, „Клубове на пенсионера, инвалида и други” и 

„Други дейности по социално подпомагане” са местни дейности, финансирани от 

общинския бюджет разходите са в размер на 227 052 лв..  

   

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 

Дейностите, включени в тази функция се финансират от местни приходи. 

Изпълнението на разходите е 81,4% спрямо годишния план (Приложение № 1).  

Отчетените разходи през 2019 г. в дейност ”ТСУ“ са 29 504 лв., в дейност В и К 

са в размер на 66 736 лв. в дейност „Осветление на улици и площади” са  изразходени           

225 661 лв.  

 В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са отчетени 

общо разходи за 408 146 лв. в т.ч. за текущ ремонт в размер на 181 897 лева.   

    В дейност „Други дейности по опазване на околната среда” са отчетени разходи 

за охрана на Пункт за управление на животински отпадъци  в размер на 36 552 лв. 

 За озеленяване са изразходени 262 553 лв. и за чистотата на селищата в 

общината разходите са  909 188 лв. 

 

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”  

 Изпълнението на бюджета на функция “Почивно дело, култура и религиозни 

дейности” за 2019 г. спрямо уточнения годишен план е 98,4 % за държавните дейности, 

81,4 %  за местни дейности и 77 %  за дофинансиране на държавни дейности с местни 

приходи (Приложение № 1).  

В тази функция като държавни се отчитат дейностите „Читалища” и „Други 

дейности по културата”. 

За дофинансиране на държавни дейности с местни  приходи са отчетени разходи 

за читалищата в общината в размер на 3 234 лв.. 

От местни приходи през 2019 г. са изразходвани общо 232 078 лева за 

реализиране на културни прояви, съгласно утвърдения културен календар на общината 

- 80 977 лв. 

Местна отговорност е и дейност “Спортни бази за спорт за всички” като 

разходите са в размер на 130 620 лв. За общинския музей са финансирани 8 453 лв. и за 

дейност ” Обредни домове и зали” 12 028 лв. 

 

Функция „Икономически дейности и услуги” 

За функция „Икономически дейности и услуги” изпълнението спрямо уточнения 

годишен план е 0 % за делегираните от държавата дейности и 72,8 % за местните 

дейности (Приложение № 1).  

В тази функция като държавна дейност се отчита „Други дейности по 

икономиката”. През 2019 г. са получени 3 640 лева субсидии за доставка на хляб в 

слабо населени райони - няма изразходени средства. 

Като местни дейности в тази функция се отчитат: (Приложение № 1) 

 

- Дейност "Селско и горско стопанство" за стопанисване на общинските гори – 

отчетени разходи за 139 765 лева 

- Дейност „Общински пазари и тържища” – отчетени разходи през 2019 г. –  

43 521 лева  в т.ч. ремонт площадката на пазара с. Зимница 

- Дейност „Приюти за безстопанствени животни” – отчетени разходи за 482 лева   
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- Дейност „Други дейности по туризма” – отчетени са 83 034 лева разходи  за 

двете хижи „Люляк” и „Инджови извори” с. Войника в т.ч. ремонт на х. Войника. 

- В дейност „Други дейности по икономиката” са отчетени разходи в размер на 

143 357 лв. за издръжка на шофьори, разходи по поддръжка на автопарка на община 

Стралджа.   

            Дейност ”Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата” са извършени разходи в размер на 222 005 лв. в т.ч. 119 996 лв. текущи 

ремонти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Функция  „Разходи некласифицирани в други функции” 

В тази функция  по дейност „Разходи за лихви” са отчетени  1 118 лева, с които 

са изплатени разходи за такси, лихви  за финансов лизинг. 

 

  При извършване на разходите по бюджета се спазва строга финансова 

дисциплина с цел поддържане на стабилно финансово състояние на общината. 

 През отчетния период не се допусна финансиране на местни дейности с 

държавни приходи. 

 Салдото по банковите сметки към 31.12.2019 г. е в размер на  1 614 014 лева, 

 в т.ч.: 

  - Държавни приходи – 815 032 лева по левови сметки.  

-  Местни приходи –    798 982  лева по левови сметки.  

 Предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите, съчетани със 

спазването на касовата, финансовата и бюджетна дисциплина доведе до успешно 

приключване на бюджет 2019 година.  

При изпълнението на бюджета на общината за 2019 година се спазваха 

съответните фискални правила по Закона за публичните финанси и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Стралджа. 

 

ІІІ.  Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз 

 

Национален фонд: салдо в края на периода  - 60 000 лв., трансфери  702 430 в 

т.ч. временни безлихвени заеми – 502 лв., друго финансиране - 86 328 лв., наличност в 

началото на периода  20 712 лв. извършени разходи в размер на - 576 814 лв. Разходите 

са за възнаграждения и осигуровки на заетите, материали и външни услуги. Тук се 

отчитат разходи по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и ОП 

Образование и интелигентен растеж по проекти: С отговорност и грижа за децата в 

община Стралджа от 0 до 7 г., проект „Приеми ме”, проект „Обучение и заетост на 

младите хора”, проект „Нови възможности за младежка заетост”, проект   Социално 

предприятие „С нови сили напред”, проект „Патронажна грижа за възрастни хора  и 

лица с увреждания”, проекти в училищата по НП „Подкрепа за успех”, „Твоят час” и 

„Активно приобщаващо образование в системата на предучилищното образование” и 

аванс по проект ”МИГ-2016 социално включване за хора с увреждания”. 

Разплащателна агенция „Земеделие” салдото от миналата година е – 112 843 

лв., трансфери в размер на 7 896 916 лв. в т.ч. временни безлихвени заеми - 3 012 лв., 

аванси по проекти за „Рехабилитация на пътища и уличната мрежа в община 

Стралджа”, ”Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Зимница”, 

наличност в края на периода – 28 552 лв., разходи в размер на 7 812 625  за СМР за  

горецитираните проекти и по проекти за Изграждане на комбинирано спортно игрище 

за футбол и хандбал в гр.Стралджа” и „Рехабилитация и ремонт на СУ П.К.Яворов” 



Страница 11 от 47 
 

Набирателна сметка /чужди парични средства/ наличност към 31.12.2018 г. е  

772 621 лв., от тях 444 146 лв. за ренти на собственици на земеделски земи, 56 417 лв. 

гаранции за изпълнение на договори, 18 652 лв. депозити за участие в търгове и  

249 406 лв. обезщетения за право на преминаване. 

Разплатените капиталови разходи в размер на  620 206 лева  са както следва:  

 По §51 00 „Основен ремонт на ДМА” – 416 838 лв. 

 По §52 00 ” Придобиване на ДМА”     – 192 612 лв; 

 По§53 00 ” Придобиване на нематериални дълготрайни активи” – 8 307 лв. 

 По §54 00 ”Придобиване на земя”-2 449 лв. 

 

        Източниците на финансиране са: собствени бюджетни средства 219 648 лв. и 

целева субсидия за капиталови разходи 400 558 лв. 

 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

Годишният размер на плащанията по общинския дълг за 2019 година е 0,5 на сто 

от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за 

последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за 

изпълнението на бюджета на общината, с което са спазени разпоредбите на чл.32 (1) от 

ЗПФ и годишния  размер на плащанията по общинския дълг не надвишава 15 на сто 

(Приложение № 17). 

През 2019 година община Стралджа не е издавала общински гаранции. 

Дължимите суми за лихви и погашения на главниците по общинския дълг са 

приоритетно задължение при изпълнение на общинския бюджет. 

       През 2019 г. се погасяват два финансови лизинга за покупката на два автомобила 

за Домашен социален патронаж и два автомобила за нуждите на общинската охрана. 

Общо извършените плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи е в размер на  

17 001 лв. Остатъчен размер на дълга към 31.12.2019 г. е 69 817 лв. 

Разисквания и предложения не постъпиха. Председателят на ОбС запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на Постоянните комисии и 

подложи на поименно гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

 д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

 Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева  

 

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

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 140, ал. 5 от 

Закона за публичните финанси, чл. 9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 4 от  

Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Стралджа, Общински съвет – Стралджа взе следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 111 

 



Страница 12 от 47 
 

1.  Приема Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година на община 

Стралджа, както следва: 

1.1. По прихода  –  12 377 810 лева, разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 7 975 195 лева; 

1.1.2. За местни дейности  4 402 615 лева. 

1.2. По разхода –  12 377 810 лева, разпределени по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложения от  № 1, в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 7 975 195 лева; 

1.2.2. За местни дейности 3 752 676 лева; 

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени 

приходи  649 939 лева. 

2. Приема отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година на 

община Стралджа, съгласно Приложение  № 2 

3. Приема отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 година на община 

Стралджа. Приложение  № 14.   

 

По т.2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от 

Европейския съюз за полугодието на 2020 г. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Съгласно 

изискванията на чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ),  Кмета 

представя в общински съвет информация за изпълнението на бюджета на общината и 

сметките за средства от Европейския съюз, за полугодието. 

 Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Стралджа за периода 

01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните 

финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Указания на  

Министерство на финансите ДДС № 02/20.03.2020 г., ДДС № 04/23.06.2020 г. за 

изготвянето и представянето на тримесечните отчети  за касовото изпълнение на 

бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди 

средства, както и на оборотните ведомости към всяко тримесечие и към 31.03.2020 г. и 

30.06.2020 г. на общините и съобразно други нормативни документи и писма и 

указания на Министерство на финансите.   

Бюджетът на общината за 2020 година е приет с Решение  № 47 от Протокол № 

5/06.02.2020 г. на Общински съвет - Стралджа в размер на 13 526 232 лева, в т.ч.: за 

държавни дейности –  8 301 232  лева и за местни дейности – 5 225 000 лева.   

Уточненият план по приходите и разходите към 30 юни 2020 г. е в размер на  

14 187 936 лева, в т.ч. за  държавни дейности 8 941 329 лева  и  за местни  дейности         

5 246 607 лева.   

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по 

бюджетите на  разпоредителите с бюджет при община Стралджа, по съответните 

функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация /ЕБК/. 

І.  Изпълнение на приходната част на бюджета за първите шест месеца на 

2020 година 

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 
Общата субсидия и другите трансфери за държавни дейности от ЦБ се 

превеждаха ритмично от  Министерство на финансите.   

Отчета на приходите за държавни дейности към 30.06.2020 година е в размер на     

3 859 849 лева, в т.ч.:    

– Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ  – 4 572 861 лв.  
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– Получени целеви трансфери от ЦБ  за реалния сектор общо 86 924 лв. за в т.ч.  

транспорт на ученици - 85 387 лв., пътни на военноинвалиди, пенсионери и деца до 7 г.- 

1 537  лв. 

- Получени трансфери между бюджети 158 652 лв. от тях за работещите по 

програми за временна заетост 14 367 лв., по НП „Помощ в домашна среда 5 827 лв., 

133 706 лв. от Агенция за социално подпомагане за лични асистенти и трансфер по 

проект „Топъл обяд” 8 874 лв.. 

2. Приходи за финансиране на местни дейности  

Приходите предназначени за финансиране на местните дейности са от обща 

изравнителна субсидия , други трансфери и целеви субсидии за местни дейности от ЦБ, 

имуществени данъци и неданъчни приходи. Приходите за финансиране на местни 

дейности към 30.06.2019 година са в размер на 1 848 305  лева.     

За шестмесечието  е усвоена обща изравнителна субсидия за местни дейности от 

ЦБ в размер на 655 250 лева, в това число 99 000 лв. за зимно поддържане и целева 

субсидия за капиталови разходи 17 124 лева. 

Изпълнението на собствените приходи е в размер на 1 312 572 лева, което е 

51,4%  спрямо годишния план, в т.ч.: 

 

Данъчни приходи 413 530 лв., което е 52,7 %  изпълнение  

–  патентен данък 5 375 лв.   –  63,2 %; 

–  данък върху недвижимите имоти 160 240 лв.  –  65,4 %; 

–  данък върху превозните средства            163 600 лв.     – 54,7 %; 

– данък при придобиване на имущество по 

дарение и възмезден начин 

 

83 969 лв.  – 36,4 %; 

- - Туристически данък и други данъци       346 лв.  - 28,9% 

 

Изпълнението на неданъчните приходи е 899 042 лева, което е 50,9 % спрямо 

годишния план, в т.ч.: 

 

–  приходи и доходи от собственост 226 057 лв.   –  29,8 % 

–  приходи от общински такси 586 309 лв.   –  67,8 %        

–  приходи от продажба на нефинансови активи          83 лв.  –   0 ,9%; 

–  приходи от концесии 73 740 лв.  –      53,4 %; 

–  глоби, санкции и наказателни лихви 33 782 лв.   –    34,5 %. 

– -други неданъчни приходи           13 666 лв.     -  210% 

 

- Приходи от дарение        3 150 лв.     -100% 

 

- Внесени данъци        - 39 923 лв.      -35,3% 
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Изпълнение на плана на собствените приходи към 30.06.2020 г. спрямо 

събраните приходи за същия период на 2019 г. 

 

            Приход Отчет към 
30.06.2019г. 

Отчет към 
30.06.2020г. 

%  
2020г./2019г. 

-патентен данък 6 417 5 375 84% 

-данък недвижими имоти 133 447 160 240 120% 

-данък върху прев. средства 166 048 163 600 98% 

-данък при придобиване 54 383 83 969 154% 

-приходи и доходи от 
собственост 

217 040 226 057 104% 

-приходи от общински такси 586 309 588 487 100% 

-приходи от продажби на 
нефин. активи 

10 716 83 0,8% 

-приходи от концесии 82 475 73740 89% 

-глоби, санкции и наказателни 
лихви 

39 511 33782 86% 

 

 

Трансфери между бюджети   - 49 035 лв. 

От РИОСВ Стара Загора за мониторинг депо +          3 547 лв. 

Получен ДДС от РА по проект  за ремонт СУ Яворов и спортна 
площадка  по хандбал  

+        15 272   лв. 

Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО –         67  854 лв.    

 

 

Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – 15 272 лв. 

Предоставени трансфери от ДФ Земеделие за плащане на 
ДДС 
 

– –             15 272 лв. 

 

Получени трансфери от Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда   14 218 лв.- за създаване на зони за отдих и спорт в 

селата Недялско, Чарда и Войника през 2019 г. 

Временни безлихвени заеми   - 2 648 лв. за проекти Обучение и  заетост на 

младите хора, Обучение и заетост, Нова възможност за младежка заетост, проект От 0 

до 7 за децата в община Стралджа, проект Патронажна грижа, и проект Социално 

включване –МИГ 

 

ФИНАНСИРАНЕ: 

            Друго финансиране финансов лизинг  –8 446 лв. погашения по финансов лизинг  

                                                            

II. Изпълнение на разходната част на бюджета до 30.06. 2020 година 

Изпълнението на разходната част на бюджета за шестмесечието на  2020 година 

е  5 708 154 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 3 859 849 лева, за местни 

дейности –1 393 030 лева и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 

455 275 лева. 

  Разходите по функции са: 

- Разходи за делегирани от държавата дейности: 
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- Разходи за местни дейности: 

 

 

Функция 

Уточнен план 

2020 г. 

Отчет към 

30.06.2020 г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 701 878 227 361 32,4 16,3 

Образование 270 000 67 878 25,1 4,9 

Здравеопазване 3 000 34 1 0,0 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

256 200 97 339 38 7 

Жилищно строителство,  БКС 

и опазване на околната среда 

2 199 066 608 674 27,7 43,7 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 

268 843 44 982 16,7 3,2 

Иконом. дейности и услуги 667 800 345 856 51,8 24,8 

Разходи, некласифицирани в 

други функции 

3 000 906 30,2 0,1  

Резерв 40 000 0   

Всичко разходи за местни 

дейности: 

4 409 787 1 393 030 31,6 100,00 

 

- Разходи за делегирани от държавата дейности за сметка на общински 

приходи:     /дофинансиране/ 

 

 

Функция 

Уточнен план 

2020 г. 

Отчет към 

30.06.2020 г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 647 944 375 442 57,9 82,5 

Отбрана и сигурност 150 534 66 950 44,5 14,7 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

33 842 12 883 38,1 2,8 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 

4 500 0 0 0 

Всичко разходи за 

делегирани от държавата 

дейности за сметка на общ. 

приходи : 

836 820 455 275 54,4 100,00 

 

Функция 

Уточнен план 

2020 г. 

Отчет към 

30.06.2020 г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 935 556 372 068 39,8 9,6 

Отбрана и сигурност 213 968 49 689 23,2 1,3 

Образование 5 830 508 2 655 379 45,5 68,8 

Здравеопазване 361 423  42 585 11,8 1,1 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

1 257 154 558 124 44,4 14,5 

Почивно дело, култура и 

религиозни дейности 

339 080 182 004 53,7 4,7 

Икономически дейности 3 640 0 0 0 

Всичко разходи за делегирани 

от държавата дейности: 

8 941 329 3 859 849 43,2 100 
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Изпълнението на разходната част на бюджета през полугодието на 2020 г. 

спрямо разходите през 2019 г.за същия период е: 

 

 

 

Отчет към 

30.06.2020 г. 

Отчет към 

30.06.2019 г. 

% р-ди  2020 г. 

спрямо р-ди 

2019 г. 

Всичко разходи за делегирани от 

държавата дейности: 

3 859 849 3 819 760 101 

Всичко разходи за местни дейности: 1 393 030 1 562 669 89,1 

Всичко разходи за делегирани от 

държавата дейности за сметка на 

общ. приходи : 

455 275 261 369 174,2 

Общо разходи:  5 708 154  5 643 798 101,1 

 

Функция „Общи държавни служби” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 39,8 %  за 

държавни дейности, за местни дейности- 32,4 %   и  57,9 % за държавни дейности, 

дофинансирани с местни приходи (Приложение № 1). 

Като местна отговорност са отчетени разходи за дейност 123”Общински съвети” 

за издръжка и възнаграждения на Общински съвет, дейност 122”Общинска 

администрация” средства за издръжка на общинската администрация .  

            Функция  „Отбрана и сигурност” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 23,2%  за 

държавни дейности.  

В рамките на определените средства по стандарти са отчетени разходи за 

местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, разходите за денонощни оперативни дежурни и за изпълнители по 

поддръжка и по охрана на пунктове за управление. 

Дофинансирани са средства за общинска охрана с местни приходи като 

изпълнението спрямо уточнения бюджет е 46,2%. (Приложение № 1).   

Функция „Образование” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 45,5 % за 

държавни дейности (Приложение № 1)  

Финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата 

на „Делегиран бюджет”, който е разработен на база формула, съгласувана с 

директорите на учебните заведения и утвърдена от кмета на общината. 

Община Стралджа предоставя на общинските училища средствата по стандарти, 

разпределени по формули и целевите средства, ежемесечно в срок до 7 работни дни от 

получаването им от Централния бюджет.  

Собствените приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните 

бюджети се планират от съответните директори и постъпват в касата или банковата 

сметка на училището. Разпределението на собствените приходи по параграфи на 

единната бюджетна класификация, съобразно потребностите е ангажимент на 

директорите на учебните заведения. 

Отчетът на местните дейности в тази функция е 67 878 лева, в т.ч.: разходи за 

издръжка на детските градини включително храната на децата в размер на 27 387 лв. 

(Приложение № 1); 
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Функция „Здравеопазване” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 11,8 % за 

държавни дейности и 1 %  за местни дейности (Приложение № 1). 

 В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” са отчетени 31 594 

лева 14,4 %  изпълнение спрямо годишния отчет за заплати и осигурителни вноски на 

медицинските сестри за детско и училищно здравеопазване, издръжката на здравни 

кабинети в училища и детски заведения (Приложение № 1). 

В дейност „Други дейности по здравеопазването” са отчетени 10 991 лв. 

средствата за заплати и осигурителни вноски на здравните медиатори и пътните 

разходи на правоимащи болни. Отчетът за  местни дейности на медиаторите е в размер 

на 34 лв. 

 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” изпълнението на 

бюджета за  държавните дейности е  в размер на  44,4 % , за местните дейности 38 %  

(Приложение № 1).  

Общо във функцията са изразходени  558 124 лв.както следва: дейност 

„Програми за временна заетост”  и НП Помощ в домашна среда са отчетени 24 279 лева 

- разходи за заплати и осигурителни вноски на лицата, заети по различни програми на 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Средствата се осигуряват от 

МТСП под формата на трансфер. 

Дейностите „Център за обществена подкрепа”  16 078 лв., „Център за социална 

рехабилитация и интеграция”  51 488 лв., „Личен асистент”  140 636 лв. и „Дом за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост” 278 884 лв. държавна отговорност.  

От собствени приходи  са отчетени 12 883 лева за дейност „Домове за стари 

хора” за охрана на бившата сграда на Социално педагогическия интернат, предоставен 

на общината . 

„Домашен социален патронаж” и „Клубове на пенсионера, инвалида и други” са 

местни дейности, финансирани от общинския бюджет, разходите са в размер на 

97 339лв..  

   

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 

Дейностите включени в тази функция се финансират от местни приходи. 

Изпълнението на разходите е 27,7% спрямо годишния план (Приложение № 1).  

Отчетените разходи през първите шест месеца на 2020 г.  са както следва: в 

дейност В и К   в размер на  6 682 лв., в дейност „Осветление на улици и площади” са  

изразходени  118 361 лв. лева.  

 В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са отчетени 

общо разходи за 32 438 лева.   

    В дейност „Други дейности по опазване на околната среда” са отчетени разходи 

за охрана на Пункт за управление на животински отпадъци  в размер на 16 701 лв. 

 За озеленяване са изразходени 119 180 лв. и за чистотата на селищата в 

общината разходите са 315 136 лв. 

 

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”  

 Изпълнението на бюджета на функция “Почивно дело, култура религиозни 

дейности” за полугодието на 2020 г. спрямо уточнения годишен план е 54,5 % за 

държавните дейности и 16,7 %  за местни дейности . (Приложение № 1).  

В тази функция като държавни се отчитат дейностите „Читалища” и „Други 

дейности по културата”. 
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Местна отговорност е и дейност “Спортни бази за спорт за всички” като 

разходите са в размер на 24 674 лв. За общинския музей са финансирани  2 672 лв., за 

дейност ” Обредни домове и зали” 5 941лв. 

 

Функция „Икономически дейности и услуги” 

За функция „Икономически дейности и услуги” изпълнението спрямо уточнения 

годишен план е 0 % за делегираните от държавата дейности и 51,8 % за местните 

дейности (Приложение № 1).  

В тази функция като държавна дейност се отчита „Други дейности по 

икономиката”. През 2020 г. са получени 3 640 лева субсидии за доставка на хляб в 

слабо населени райони няма изразходени средства. 

Като местни дейности в тази функция се отчитат: (Приложение № 1) 

- Дейност "Селско и горско стопанство" – отчетени разходи за 75 727 лева 

- Дейност „Общински пазари и тържища” – отчетени разходи    4 633 лева   

- Дейност „Приюти за безстопанствени животни” – отчетени разходи за 528 лева   

- Дейност  „Други дейности по туризма”   – отчетени са 16 798 лева разходи  за 

двете хижи „Люляк” и „Инджови извори” с.Войника 

- В дейност „Други дейности по икономиката” са отчетени разходи в размер на  

72 333 лв. за издръжка на шофьори, разходи по поддръжка на автопарка на община 

Стралджа.   

            Дейност ”Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата” са извършени разходи в размер на 175 837 лв. в т.ч. 151 088 лв. текущи 

ремонти.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Функция  „Разходи некласифицирани в други функции” 

В тази функция  по дейност „Разходи за лихви” са отчетени  906 лева, с които се 

обслужват  финансовите лизинги. 

При извършване на разходите по бюджета се спазва строга финансова 

дисциплина с цел поддържане на стабилно финансово състояние на Общината. 

 През отчетния период не се допусна финансиране на местни дейности с 

държавни приходи. 

Салдото по банковите сметки към 30.06.2020 г. е в размер на  2 652 663 лева, в т.ч.: 

  - Държавни приходи – - 1 778 133 лева по левови сметки  

- Местни приходи –     -    874 530 лева по левови сметки  

 Предприети са  мерки за увеличаване събираемостта на приходите, съчетани със 

спазването на касовата, финансовата и бюджетна дисциплина и през 2020г. 

При изпълнението на бюджета на Общината за първото пулогодие  на  2020 

година се спазваха съответните фискални правила по Закона за публичните финанси и 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Стралджа. 

 

ІІІ.  Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз 

Национален фонд :  салдо  в края на периода  -105 464 лв.;  трансфери 327 451 

лв в т.ч. временни безлихвени заеми -2 681лв.; друго вътрешно финансиране 5 252 лв. 

извършени разходи в размер на   

276 735   лв. Разходите са за: възнаграждения и осигуровки на заетите, материали и 

външни услуги  . Тук се отчитат разходите по Оперативна програма развитие на 

човешките ресурси и С отговорност и грижа за децата в Община Стралджа от 0 до 7 

г.,проект Приеми ме, проект Обучение и заетост на младите хора Обучение и  



Страница 19 от 47 
 

заетост,Патронажна грижа компонент 2 и 3,проекти по МИГ Социално 

включване,Интеграция на ромите,и Инициативи за заетост/Приложение №2/ 

Разплащателна агенция ДФ„Земеделие”: салдото в края на периода е – 159 115  

лв.,трансфери 60 981 в т.ч. временни безлихвени заеми -33  лв. разходи в размер на 14 

709 лв.за за „Рехабилитация на   улици в община Стралджа”,Ремонт на СУ 

Яворов,Изграждане на спортна площадка.  

./Приложение №2/ 

Набирателна сметка /чужди парични средства/ - наличността към 30.06.2020 г. 

е – 746 863 лв., от тях 444 310 лв. за ренти на собственици на земеделски земи; 56 735 

лв. гаранции за изпълнение на договори , 21 027 лв. депозити за участие в търгове, 224 

791  лв. обезщетение за право на преминаване. 

Разплатените капиталови разходи в размер на  114 045 лева  са както следва:  

 По §51 00 „Основен ремонт на ДМА” - 31 315 лв. 

 По §52 00 ” Придобиване на ДМА”     - 74 622 лв; 

  По §53 00 ”Придобиване на НДА”       -  8 108 лв. 

Източниците на финансиране са: собствени бюджетни средства 96 831лв. и 

целева субсидия за капиталови разходи 17 214  лв. 

 

IV.Отчет за състоянието на общинския дълг за полугодието на 2020 г. 

Към 30.06.2020г. остатъчният размер на поетият общински дълг /Финансов 

лизинг/ е 61 370 лв. 

     Дължимите суми за лихви и погашения по главницата по общинския дълг са 

приоритетно задължение при изпълнение на общинския бюджет и се изплащат срочно. 

 

Разисквания и предложения не постъпиха. Председателят на ОбС запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на Постоянните комисии и 

подложи на поименно гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

 д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

 Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева  

 

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

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1 и 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 46, ал. 2 от  Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стралджа, 

Общински съвет - Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 112 

 

  Приема Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за 

средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 г.  
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По т.3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

актуализация на бюджета за 2020 г. местни дейности. 

/приложение № 1, приложение № 2, приложение № 4/ 

            Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: В резултат на 

извършен анализ на изпълнението на приходната част и възникналите нови 

потребности в разходната част дават основание Общински съвет гр.Стралджа да 

актуализира приетия с Решение № 47 от Протокол № 5 от 

06.02.2020г.бюджет на Община Стралджа за 2020г. 

             В изпълнение на чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.37 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,предлагам на общински съвет  Стралджа промени  по приходната и 

разходната част на бюджета на община Стралджа за 2020г. 

            Обстоятелства, които налагат промените на бюджета са: 

- Възможност за промени в местните приходи ; 

- Извършени през годината промени в инвестиционната програма за 

2020г.наложени от обективни обстоятелства ; 

- Добавяне на обект по капиталовия списък в държавна дейност 541 Домове за 

възрастни хора с увреждания като се запазват  общо разходите спрямо 

уточнения бюджет.  

      -    Компенсирани промени   в общинските дейности  

      -  Предложения на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет за промяна 

на капиталовите им разходи като се запазва нивото на разходи спрямо уточнения 

бюджет. 

      -   Във връзка със сключен договор № Д-373/30.04.2019 г. с превозвачи действащ до 

30.04.2021 г.,  изпълняващи маршрутни разписания от областна транспортна схема, се 

обслужва населението на с. Александрово, с. Богорово, с. Войника, с. Джинот,  

с. Иречеково, с. Каменец, с. Леярово, с. Люлин, с. Недялско, с. Поляна, с. Правдино,  

с. Първенец, с. Саранско, с. Тамарино и с. Чарда. За обезпечаване на обществения 

превоз на тези населени места се налага субсидиране на нерентабилни линии от 

общинския бюджет. 

            Г-н Тодор Железов влезе в залата.  

            Кворум – 17 общински съветници. 

 

Г-н Иван Георгиев: Г-н Киров, само да разясните малко субсидирането на 

транспортната схема? 

            Г-н Ататнас Киров: Във връзка с геополитическата ситуация, която се случва в 

нашата държава, в селата останаха да живеят само стари хора, което не е тайна за 

никой. Покрай пандемията, проблема за транспорта остана нерешен. Превозвача 

категорично отказа да изпълнява линиите. Направихме много сериозен анализ с г-н 

Иван Иванов и г-жа Веска Вукарска и с нейният екип. На база на този анализ се стигна 

до преговори с превозвача. Водихме преговорите с Еф Джи Транс и Чапъра, които 

изпълняват тези линии. Те предявиха своите претенции- 2000 лв. на месец, без ДДС, за 

да продължат да изпълняват линиите. Естествено аз пожелах да се обосноват 

документално и същевременно наредих на г-жа Вукарска и г-н Иванов да направят 

анализ и да предоставят парични разходи и приходи. След направеният анализ нашето 

предложение беше за около 1 000 лв., но те не го приеха. На фона на тази база успяхме 

да се споразумеем за сумата от 1 400 лв. В крайна сметка решихме да се  изпълняват 

всички направления по маршрутните разписания: Александрово, Първенец, Войника, 
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Недялско, Поляна, като направление Ямбол – Стралджа се изпълнява от нашия местен 

превозвач Дани -3, който прие всички наши условия.  

            Г-н Йордан Йорданов: Има предвидени средства за модулна бензиностанция. 

Какво целите с това?  

            Г-н Атанас Киров: Това, което и Вие целите. Икономия. Предния мандат 

разходите бяха между 6 и 8 хиляди лева на месец. Сега пак плащаме толкова, но мога 

да Ви изброя колко техника имаме допълнително. Това се дължи именно на това, че 

проведохме стриктна дисциплина  по отношение на избора кой ще ни зарежда с горива 

и си извоювахме много добри цени. Нашият местен доставчик, който държахме да бъде 

не може да ни достави вече горивата на цената, на която на нас ни се иска. Затова 

реших, че това е по-изгодният вариант, да си направим модулна бензиностанция, 

защото разхода на гориво стана доста голям и това, което ще направим като икономия  

смело мога да заявя, че ще е минимум 30 000 лв. на година. 

            Г-н Йордан Йорданов: Понеже има 10 000 лв. отделени за земя, за какъв парцел 

става дума, колко декара? Тя държавна ли е или частна?  

            Г-н Атанас Киров: Три декара, частна е. 

Г-н Йордан Йорданов: Цените са доста завишени.  

Г-н Атанас Киров: Аз не крия парцела. Това е бившата кланица. Споразумяхме 

се за 10 000 лв. ще я продаде.  

Г-н Йордан Йорданов: Само за общински нужди ли ще бъде или ще може да се 

зарежда свободно? 

Г-н Атанас Киров: Оказа се, че общинското предприятие може да осъществява и 

тази дейност- да продава гориво, но ако решим да го направим това означава, че 

местният бизнес ще фалира. Там ще се премести целият парк на общината. Предстои 

закупуване и на друга техника.   

Други разисквания и предложения не постъпиха. Председателят на ОбС запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на Постоянните комисии и 

подложи на поименно гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

 инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

 д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

 Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

 

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

 

            Във връзка с гореизложеното и 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 № 113 

  

1. Приема проекта за актуализация на уточнения бюджет за 2020г както следва: 

1.1. Приходи за местни дейности в размер: било 5 246 607 лв., става 5 265 500 лв.; 
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 1.1.1. Данъчни  приходи   в     размер:  било  784 730  лв.,  става 783 230 лв.; 

 1.1.2. Неданъчни   приходи  в   размер: било 1 767 330 лв., става 1 807 723 лв.; 

 1.1.3. Обща изравнителна субсидия в размер: било 1 244 500лв., става 

1 244 500 лв. в т.ч.  

 - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  в размер: 

било 132 000 лв., става 132 000 лв.; 

 1.1.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер: 

било 364 500 лв., става 364 500 лв. в т.ч: 

 - за строителства, основен ремонт и придобиване на ДМА в размер: било 

364 500 лв., става 364 500 лв.; 

 1.1.5. Други целеви трансфери било 382 300 лв.става 382 300 лв.за текущ 

ремонт на улици на територията на община Стралджа. 

 1.1.6. Трансфери: 

 - между бюджетни сметки в размер: било -150 785 лв., става – 150 785 лв.; 

 - от  ПУДООС в размер: било 14 218 лв., става 14 218 лв.;  

 1.1.7. Временни  безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС  в 

размер: било 56 627 лв., става 36 627 лв.; 

 1.1.8. Предоставена възмездна финансова помощ в размер: било - 50 000 става 

– 50 000 лв. 

           1.1.9. Друго финансиране било 48 423 лв. става 48 423 лв. /финансов лизинг 

съгласно приложение № 1 приходи/ 

 

1.2. Разходи за местни дейности в размер било 5 246 607 лв., става 5 265 500 лв.;   

/съгласно приложение № 2 разходи/          

            1.2.1. От  местни     приходи    /дофинансиране / за делегирани от държавата 

дейности  в   размер: било 836 820  лв., става 897 026 лв.; 

            1.2.2.За   местни   дейности  в  размер:  било  4 409 787 лв.,   става  4 367 474 

лв.; в. т. ч:  резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на било 40 000 лв., 

става 40 000 лв.; 

 Размерът на разходите за местни дейности  и дофинансиране на държавните 

дейности с общински приходи са увеличени спрямо уточнения бюджет за сметка на 

собствени приходи от постъпления от продажби и други неданъчни приходи. 

Извършени са вътрешни компенсирани промени между дейности и параграфи. 

 

1.3. Инвестиционна програма в размер: било 717 160 лв. става 862 962лв., съгласно 

разчет по обекти, параграфи, дейности и източници /съгласно приложение № 4/; 

 1.3.1.От целева субсидия за КР в размер: било 399 100 лв., става 399 100 лв..; 

 1.3.1.1За делегирани от държавата дейности: било 34 600 лв., става 34 600 лв. 

 1.3.1.2. За общински дейности било 364 500 лв., става 364 500 лв.;  

            1.3.2. От собствени бюджетни средства в размер: било 318 060 лв., става  

463 862 лв.  

 1.3.2.1.От собствени средства за държавни дейности в размер: било 62 400 лв. 

става 95 868 лв. 

               1.3.2.2.От собствени средства за общински дейности в размер: било 255 660 лв. 

става 367 994 лв. от тях: 

              Средствата от продажба на общински нефинансови активи са в размер на 83 лв. 

 

По т. 4. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България за извършване на окончателно плащане  проект № 28/07/2/0/00429 
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„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на  община 

Стралджа” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура. 

            Г-н Йордан Йорданов излезе от залата.  

            Г-н Йордан Йорданов влезе в залата. 

            Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Краткосрочен 

общински дълг се поема с изрично решение на Общинския съвет за финансиране на 

инвестиционни проекти в полза на местната общност. Предложението за поемане на 

краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на 

дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, 

лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на 

дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на 

общината.  

             За финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз, може да се отпускат временни безлихвени заеми от централния 

бюджет по бюджетите на общините при условия и по ред, определени с акт на 

Министерския съвет. За периода 2014-2020г. това е ПМС № 215/05.10.2018г. за 

условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по 

бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни 

плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване. 

             Безлихвен заем от централния бюджет може да бъде отпуснат на община с 

одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014 – 2020 г.), която отговаря на следните условия: 

1. сключила е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ или административен договор; 

2. сключила е договор с изпълнител за съответния проект; 

3. сключила е допълнително споразумение към договора по т. 1 след провеждане 

на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на финансови 

корекции; 

4. няма задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила. 

  Заемът се отпуска на общината за извършване на окончателно плащане на 

разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия 

размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за 

плащане, и платените по проекта авансово и междинни плащания от Държавен фонд 

„Земеделие“. 

Общината може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на 

окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на  

окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като 

подаде заявка до Държавен фонд „Земеделие“, в която се посочва размерът на заема, за 

който кандидатства. 

Разликата между заявения размер на разходите за изпълнението на конкретния 

проект и одобрените за окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ се 

осигурява от общината. 

Община Стралджа има сключен договор № 28/07/2/0/00429  от 07.12.2017 г. за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 



Страница 24 от 47 
 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони за обект „Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа на територията на община Стралджа”. Общата първоначална 

стойност на БФП е в размер на 1 865 614,84 лв. без ДДС и включва реконструкция и 

рехабилитация на следните улици: 

 

1. Реконструкция на ул. Иван Вазов, гр.Стралджа км. 0+000 до км. 0+443,07 

2. Реконструкция на ул. Марица, гр.Стралджа км. 0+000 до км. 0+467,65 

3. Реконструкция на ул. Стара планина, гр. Стралджа км. 0+000.00 до км. 0+274,63 

4. Реконструкция на ул. Никола Петков, гр. Стралджа от о.т. 416-201 до о.т. 195 

5. Реконструкция на ул. Васил Коларов, с. Лозенец от о.т. 45-33-16 до о.т. 13 

6. Реконструкция улица с. Каменец от  о.т. 89-88-40 до о.т. 49 

7. Рехабилитация на ул. Девети септември, с. Войника от км 0+000.00 до км. 

0+387.00 

 Какво се постига с проекта : 

o Рехабилитация на уличната мрежа; 

o Подобрява се качеството на живот чрез обновяване на жизнената среда; 

o Създават се благоприятни социално–икономически условия за развитие 

на населените места. 

 Инвестициите в публична инфраструктура имат комплексно влияние върху 

процесите на регионално развитие, като от една страна влияят върху 

конкурентноспособността на местните компании, привлекателността на общината пред 

външните инвеститори, а от друга страна допринасят за повишаване качеството на 

живот на местните хора, за опазване на околната среда и социализиране на културно-

историческото наследство. 

Към  днешна дата  всички  тръжни процедури за избор на изпълнители по този 

проект са приключени, договорите са сключени,   обектите са завършени и същите са 

въведени в експлоатация от общината.                             

           Документите от проведените процедури са изпратени в ДФ “Земеделие” за 

проверка и съгласуване, сключен е Анекс 1/08.07.2019г. с Фонда за уточнения размер 

на безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 850 587,59 лева без ДДС. На 

01.07.2020г. е сключен Анекс 2/01.07.2020 г. с Фонда за одобрените инвестиционни 

разходи, като същите са в размер на 1 829 136,78 лв. 

            За да получим окончателно плащане по проекта, съгласно Анекс 2 от 

01.07.2020г. за одобрените суми изискванията са – обекта да е завършен, надлежно 

приет, отчетен пред ДФ „Земеделие”, проверен от тях  и разходите да са одобрени. 

         До момента на получаване на това плащане за допустими разходи по проекта се 

налага общината да ползва безлихвен заем.  

Разисквания и предложения не постъпиха. Председателят на ОбС запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на Постоянните комисии и 

подложи на поименно гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

 инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

 д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

 Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

            Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  
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„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

Във връзка с предложение на Кмета на Община  Стралджа за поемане на дълг, 

направено по реда на Закона за общинския дълг и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от 

ЗМСМА; чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от ЗОД , чл. 104, ал. 1, т. 1 от ЗПФ и 

ПМС № 215/2018 г., Общински съвет - Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 114 

 

1.  Дава съгласие Община Стралджа да изтегли безлихвен заем от Централния 

бюджет на Република България и да поеме краткосрочен общински дълг за 

финансиране на разходи за окончателно плащане по проект № 28/07/2/0/00429 

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община 

Стралджа” по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.,мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура, при следните основни параметри: 

 

 Максимален размер на дълга –  944 318,25 лв. (деветстотин четиридест и 

четири хиляди триста и осемнадесет лева и  0.25ст.), за допустими разходи по 

проекта; 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен  дълг;  

 Срок за усвояване – до 30.11.2020г. 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване: за допустими разходи по проекта - до 12 месеца, считано 

от датата на получаване на заема, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части; 

  - Източници за погасяване на дълга: окончателно плащане от Държавен фонд 

„Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 28/07/2/0/00429  от 

07.12.2017 г.  и  собствени бюджетни средства; 

 Начин на обезпечение на кредита:  вземанията на Община Стралджа по 

Договор за безвъзмездна помощ №  28/07/2/0/00429  от 07.12.2017г. сключен между 

Община  Стралджа и Държавен фонд „Земеделие”. 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Стралджа  да подготви 

искането за отпускане на безлихвен заем, да го подаде в ДФ”Земеделие”, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1 

 

По т. 5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

продажба чрез публичен явен търг на незастроено дворно място с площ от 1000 кв. м., 

представляващ УПИ № ІХ-295 в кв. 36 по регулационния план на с. Воденичане, общ. 

Стралджа, обл. Ямбол. 

            Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: В общинска 

администрация е постъпило писмено заявление с ВхК-1873/19.06.2020 г. от частно лице 
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за закупуване на незастроено дворно място – УПИ №  IX - 295 в кв. 36   по 

регулационния план на с. Воденичане, общ. Стралджа, обл.Ямбол. 

Съгласно чл. 35(1) от ЗОС, продажба на имоти и вещи - частна общинска 

собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс. 

- Незастроен урегулиран поземлен имот  с площ от 1000 кв.м., представляващ 

УПИ №  IX-295 в кв.36   по регулационния план на с.Воденичане, общ.Стралджа, 

обл.Ямбол, при граници: север-УПИ III-общ.; изток- УПИ IV-295 общ.; юг- УПИ VIII-

295 - общ.; запад- улица; 

Преписката е комплектована с актуална скица на имота, Акт за частна общинска 

собственост № 2486/06.07.2020 г., данъчна оценка и пазарна оценка от лицензиран 

оценител. 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави думата на 

председателя на ПК по общинска собственост и стопанска политика за становище. 

Г-н Иван Георгиев: Комисията разгледа и приема пректорешението.  

Инж.Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от 

докладната записка. 

 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

 инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

 д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

 Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

 

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

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т .8  от ЗМСМА и във 

връзка чл. 8, ал. 9,  чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 и чл. 18, 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 вещи 

общинска собственост, Общински съвет - Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 115 

 

1. Общински съвет актуализира годишната програма за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти  и вещи общинска собственост за 2020 г., приета с 

Решение № 46 от Протокол № 5/06.02.2020 г. на Общински съвет-Стралджа в Раздел II, 

т. 5 - Разпоредителни сделки с общински имоти, със следния имот: 

- Незастроен урегулиран поземлен имот  с площ от 1000 кв.м., представляващ 

УПИ №  IX-295 в кв.36   по регулационния план на с. Воденичане, общ.Стралджа, 

обл.Ямбол, при граници: север-УПИ III-общ.; изток- УПИ IV-295 общ.; юг- УПИ VIII-

295-общ.; запад- улица; 

2. Общински съвет реши да се продаде чрез публичен явен търг следния 

недвижим имот- частна общинска собственост: 

- Незастроен урегулиран поземлен имот  с площ от 1000 кв.м., представляващ 

УПИ №  IX-295 в кв.36   по регулационния план на с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. 

Ямбол, при граници: север-УПИ III-общ.; изток- УПИ IV-295 общ.; юг- УПИ VIII-295-

общ. ; запад- улица;  
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3. Общински съвет одобрява начална тръжна цена за продажба на целия имот, 

определена от лицензиран оценител в размер на 3 500,00 лв. /три хиляди и петстотин 

лева./ без ДДС,  при данъчна оценка за  имота   2528,00 лв. /две хиляди петстотин 

двадесет и осем лева./ 

4. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия за 

организиране на търга и сключи договор за продажба със спечелилия търга, като 

плащанията се извършат към датата на сключване на договора.  

5.  Спечелилият търга купувач възстановява за своя сметка цената за изготвяне 

на пазарна оценка на имота от лицензиран оценител в размер на 150,00 лв./сто и 

петдесет лв./, както и 3,0 % -местен данък за придобиване на имота върху продажната 

цена към датата на сключване на договора. 

 

По т. 6. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

предоставяне за безвъзмездно право на ползване за разполагане на физическа 

инфраструктура на електронни съобщителни мрежи на БТК ЕАД. 

            Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: В общинска 

администрация е постъпило писмено заявление с Вх.№ 104/10.01.2020г. от „Българска 

Телекомуникационна Компания“ ЕАД с ЕИК 831642181, седалище и адрес: гр. София, 

бул. „Цариградско шосе“ 115И,представлявано от Атанас Илиев Добрев, чрез 

пълномощника Юрий Велчев Стоянов, с което се заявява учредяването на право на 

ползване за поставянето  на 5 броя нови кабелни шкафове с квадратура от 0,27 кв.м. на 

всеки един от тях, като общата площ е 1,35 кв.м. в гр. Стралджа, на имоти публична 

общинска собственост. 

Изграждането на обекта представлява монтирането на нови кабелни шкафове 

/VDSL/ до съществуващи кабелни разпределителни шкафове на ВИВАКОМ, и 

изграждането на кабелна свързаност между тях. По същество обектът представлява 

електронна съобщителна мрежа и съоръжения към нея за предоставяне на 

широколентови услуги в рамките на съществуващата кабелна мрежа на ВИВАКОМ в 

гр. Стралджа. Ще се монтират 5 броя нови кабелни шкафове/VDSL/ както следва: 

1. Кабелен шкаф VDSL 1011 на ул. „Димитър Благоев“ № 2, на тротоара на 

кръстовището на ул. „Дим. Благоев“ и ул. „Ал. Стамболийски”. 

2. Кабелен шкаф VDSL 2011 на ул. „Пеньо Кабаков“ № 21,  в  градинката на 

кръстовището на ул. „П.Кабаков“ и ул. „Стефан Караджа“. 

3. Кабелен шкаф VDSL 2012 на тротоара на ул. „Стефан Караджа“ № 20.  

4. Кабелен шкаф VDSL 3011 на ул. „Георги Станчев“№ 2, на северната фасада 

на сградата на общината на кръстовището на ул. „Г. Станчев“ и ул. „Хемус“. 

5. Кабелен шкаф VDSL 4021 на ул. „Дружба“ № 1 на тротоара, на 

кръстовището на ул. “Дружба“ и ул. „Св.Ив. Рилски“. 

С изграждането на обекта ще се осигури възможност за предоставяне на 

абонатите на най-съвременни и висококачествени услуги предлагани от ВИВАКОМ. 

В чл.30, ал.(1) т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура (Обн. ДВ, бр.21 от 9 март 2018г.), операторите на електронни 

съобщителни мрежи имат право да разполагат електронни съобщителни мрежи и да 

изграждат свързаната с тях физическа инфраструктура въз основа на писмен договор, 

включително на договор за наем, договор или административен акт, върху, над или под 

имоти:  Публична или частна държавна или общинска собственост.   
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Съгласно чл.18 (3) от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура, Правата по чл.17, ал.1 върху мостове, пътища, улици, тротоари и 

други имоти-публична общинска собственост, се предоставят безвъзмездно в полза на 

операторите на електронни съобщителни мрежи. 

Съгласно чл.7 (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 

г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) от ЗОС, Имотите и вещите - 

публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в 

собственост на трети лица, освен в полза на държавата, при условия и по ред, 

определени в специален закон, като в тези случаи публичният характер на 

собствеността не може да се променя от държавата, в чиято полза се прехвърля правото 

на собственост. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с 

ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. 

Разисквания и предложения не постъпиха и инж. Иван Митев предостави думата 

на председателя на ПК по общинска собственост и стопанска политика за становище. 

Г-н Иван Георгиев: Комисията разгледа и приема пректорешението.  

Инж. Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от 

докладната записка. 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

 инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

 д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

 Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

 

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

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, и чл. 7, 

ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 3 от Закона за електронните и съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура и чл. 24 , ал. 4 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 № 116 

І. Общински съвет Стралджа дава своето съгласие да се учреди безвъзмездно 

право  на ползване в полза на БТК ЕАД с ЕИК 831642181, седалище и адрес: гр. София, 

бул. „Цариградско шосе“ 115И,представлявано от Атанас Илиев Добрев за монтиране 

на нови кабелни шкафове РШ/VDSL/ в гр. Стралджа 5/пет/ броя, с площ 0,27 кв.м. 

всеки от тях, с обща площ от 1,35 кв.м., монтирани върху ПИ с НТП –второстепенни 

улици, урбанизирана територия, публична общинска собственост  на общ. Стралджа, 

както следва: 

1. Монтиране на нов кабелен шкаф VDSL 1011 на ул. „Димитър Благоев “№2, 

(на тротоара на кръстовището на ул. „Дим. Благоев“ и ул. Ал. Стамболийски“)  в ПИ 

69660.501.1841по КККР на гр. Стралджа; 

2. Монтиране на нов кабелен шкаф VDSL  2011 на  ул. „Пеньо Кабаков“ №21, (в  

градинката на кръстовището на ул. „П.Кабаков“ и ул. „Стефан Караджа“ ) в ПИ 

69660.501.2425 по КККР на гр. Стралджа. 
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3. Монтиране на нов кабелен шкаф VDSL 2012 на тротоара на  ул. „Стефан 

Караджа“ № 20,  в ПИ 69660.501.878 по КККР на гр. Стралджа. 

4. Монтиране на нов кабелен шкаф VDSL 3011 на ул. Георги Станчев“ № 2 (на 

северната фасада на сградата на общината на кръстовището на ул. „Г. Станчев“ и ул. 

„Хемус“ ) в ПИ 69660.501.1892 по КККР на гр. Стралджа. 

 

5. Монтиране на нов кабелен шкаф  VDSL   4021 на ул. „Дружба“ №1,( на 

тротоара на кръстовището на ул.“Дружба“ и ул. „Св.Ив. Рилски“) в ПИ  69660.501.2156 

по КККР на гр. Стралджа,       

с цел извършване на съвременни и висококачествени телекомуникационни услуги на 

гражданите на община Стралджа за срок от 10 години.  

ІІ. Упълномощава кмета на община Стралджа да предприеме всички действия за 

реализиране на решението. 

По т. 7. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

продажба на движимо имущество чрез публичен явен търг на три броя леки 

автомобили – „НИВА ШЕВРОЛЕТ” 212300, с рег. № У 6769 АК; „ХЮНДАЙ 

ГАЛОПЕР”, с рег. № У 0028 АТ и „ЛАНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР” 2,0 Д, с рег. № У 0992 

АС, собственост на община Стралджа. 

            Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Поради 

продължителна интензивна употреба, лошо техническо състояние, морално и 

физическо остаряване, леки автомобили –„НИВА ШЕВРОЛЕТ“ с рег. № У6769 АК, 

заведен в активите на общината с № 10413; „ХЮНДАЙ ГАЛОПЕР” с рег. № У0028АТ, 

заведен в активите на общината с инвентарен № 10943 и „ЛАНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР“ 

2.0 Д с рег. № У0992АС, заведен в активите на общината с инвентарен № 10420 се 

обявяват за продажба чрез публичен явен търг. Същите не са в движение и предвид 

лошото им техническото състояние е нецелесъобразно да се изразходват средства за 

ремонти, застраховки, винетни стикери и други разходи, средствата за които са 

неоправдано високи.  

Възложено е изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител на машини и 

съоръжения, притежаващ Сертификат с рег. № 300100115/14.12.2009 г., издаден от 

Камарата на независимите оценители в България. От изготвения оценителски доклад е 

определена пазарна стойност на оценяваните материални активи както следва: 

               Лек автомобил  „ШЕВРОЛЕТ НИВА”  У6769 АК - 1800 лв. 

               Лек автомобил „ХЮНДАЙ ГАЛОПЕР ” У0028 АТ – 1000 лв. 

               Лек автомобил „ЛАНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР ” У0992 АС - 1000 лв. 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави думата на 

председателя на ПК по общинска собственост и стопанска политика за становище. 

Г-н Иван Георгиев: Комисията разгледа и приема пректорешението.  

Инж.Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от 

докладната записка. 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

 

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, 

ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 1 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 № 117 

 

І. Да се проведе публичен явен търг за продажба на следните автомобили, както 

следва: 

1. Лек автомобил  „ШЕВРОЛЕТ НИВА”  У 6769 АК, с първоначална 

регистрация 07.11.2005 г., собственост на Община Стралджа, при начална продажна 

тръжна цена в размер на 1800,00 (хиляда и осемстотин)лева, без ДДС, която цена е 

пазарната стойност на автомобила, определена от независим лицензиран оценител. 

2. Лек автомобил „ХЮНДАЙ ГАЛОПЕР“ с регистрационен номер У 0028АТ, с 

първоначална регистрация - 22.11.1999г., собственост на Община Стралджа, при 

начална продажна тръжна цена в размер на 1000,00 (хиляда )лева, без ДДС, която цена 

е пазарната стойност на автомобила, определена от независим лицензиран оценител. 

3. Лек автомобил „ЛАНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР“ с регистрационен номер              

У 0992АС, с първоначална регистрация - 29.04.2002г., собственост на Община 

Стралджа, при начална продажна тръжна цена в размер на 1000,00 (хиляда) лева, без 

ДДС, която цена е пазарната стойност на автомобила, определена от независим 

лицензиран оценител.  

ІІ. Възлага на Кмета на община Стралджа да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение. 

 

По т. 8. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

кандидатстване на общ. Стралджа с проектно предложение по открита покана  № 2 

„Кръгова икономика” по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско 

ниво (кръгова икономика)” по Програма: „Опазване на околната среда и климатични 

промени”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Съгласно насоките 

за кандидатстване по открита покана № 2 „Кръгова икономика“ по Програма: 

„Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. е необходимо 

Решение на Общински съвет за кандидатстване по посочената Покана. 

Целта на поканата е да се подобри управлението на отпадъците на общинско 

ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно 

събиране и рециклиране на отпадъците.  

Минималният и максималният размер на БФП за проект по тази процедура са 

както следва: 

• Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ:  

200 000 евро (391 166 лева); 

• Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ:  

400 000 евро (782 332 лева). 
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 За получаване по-висока оценка при разглеждане на проекта, предимство е 

кандидатстването с партньори за съвместното му изпълнение.  

Община Стралджа ще кандидатства по настоящата покана със следното 

проектно предложение: „Изграждане на модел на кръгова икономика за 

управление на отпадъците на територията на гр. Стралджа, Община Стралджа“.  

      Община Стралджа ще кандидатства за финансиране на следните индикативни 

дейности: 

1. Дейности по управление на проекта.  

2. Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на 

Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 - 2020. 

3. Идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при 

генерирането на отпадъци. 

4. Реализиране на общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъците. 

5. Внедряване на модел на кръгова икономика за управление на отпадъците. 

6. Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното 

събиране и рециклирането. 

7. Разпространяване на добри практики за управление на отпадъците от донорски 

държави. 

8. Дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите 

(служители на Кандидата) във връзка с прилагане на принципите на кръговата 

икономика. 

Разисквания и предложения не постъпиха. Инж. Иван Митев предостави думата 

на председателя на ПК по устройство на територията и евроинтеграцията за становище. 

Г-н Христо Христов: Комисията разгледа и приема пректорешението.  

Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната 

записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 17 гласа 

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

 

  Съгласно чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Стралджа взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118 

 1. Възлага на кмета на община Стралджа, да предприеме необходимите действия, 

свързани с подготовката и кандидатстването на община Стралджа с проект: 

„Изграждане на модел на кръгова икономика за управление на отпадъците на 

територията на гр. Стралджа, Община Стралджа“ по открита покана №2 „Кръгова 

икономика“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г. 

2. Дава съгласието си, кмета на общината да сключи споразумение за 

партньорство по проекта с подходящ партньор за настоящата покана. 

 

По т. 9. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

докладна с Вх. № ДЗ – 73/ 23.06.2020 г. от арх. Евгений Чобанов – гл. архитект на 

община Стралджа – местност „Люляците”. 

 Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Общинска 

администрация Стралджа желае да организира територия, задоволяваща потребностите 

от краткотраен отдих за населението на Общината. С времето такава местност се е 
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наложила като предпочитана от гражданите, поради прекрасната природа и близостта 

до някои от селищата на общината. За всички е ясно, че това е месността «Люляците». 

           Към момента са застроени една основна сграда – туристическа хижа и 7 

бр.сгради – тип бунгала. Три от тях са с неустановена собственост. Общата застроена 

площ е 636 м
2
 от която  504 м

2
 общинска собственост. Легловият фонд е от 36 легла.  

 Територията е електрифицирана  и водоснабдена, но съществува проблем с 

питейния водопровод, който е свързан с резервоар, собственост на «Ривърс Инвест» 

ООД. Направени са постъпки за вземане вода от водоема на гр. Стралджа, като е 

изготвен парцеларен план и проект за ново водоснабдяване /нереализирано към 

момента/. 

          Отпадните води от санитарните възли и кухненския блок нерегламентирано се 

изливат в съществуващи дерета. 

          След направена преценка и проучване възможностите за уплътняване на 

съществуващото застрояване, обособява се терен с площ около 12,5 дка. Той е с 

естествени ограничители – дерета от северозапад и югозапад, асфалтиран път от изток 

и немаркирана граница от изток и североизток.  

           Добро впечатление прави поддържаната поляна пред хижата, която е основа за 

организиране на спортен терен, както и за други  атракции. Съществуващата 

растителност е групирана основно в източната част - относително гъста широколистна 

гора и храсти и малка част в крайната западна част от територията. 

         Месността «Люляците» е на около 8 км. от гр. Стралджа и достъпа до нея се 

осъществява по пътища от републиканската пътна мрежа и асфалтиран горски път. 

         Тя е прекрасна, достатъчно отдалечена от транспортни артерии и други обекти 

предизвикващи шум, което я прави подходяща за отдих, с добри перспективи за 

развитие.    

         Наличните сгради са тип бунгала с изключение на хижата, която е масивно 

строителство, но почти за всички тях е необходим основен ремонт. Следва да се 

направи индивидуална  задълбочена оценка за всяка сграда поотделно, като е възможно 

след нея да се окаже, че по-рентабилно е не възстановяване а събаряне и изграждане на 

нови обекти. 

         Плътността на застрояване е нищожна- около 5% при оптимални за такъв род 

територии около 20%.  От този показател е видно, че потенциала за застрояване е от 

2000 до 2500 м
2
 – разгъната застроена площ. 

         Разбира се този потенциал може да се реализира след прецизно обследване на 

съществуващата растителност, като при новото строителство се засегнат  минимален 

брой дървета. 

         Единствената възможност  за развитието на спортен терен и някакъв вид водни 

атракции е поляната пред хижа «Люляк», като се има предвид , че денивилацията й е 

около 4 м. Това изисква доста деликатно, щадящо терена, разполагане на спортни 

игрища. 

         Терена е изцяло горски фонд и част от сградите са общинска собственост с 

право на строеж, съгласно Акт № 2262 / 26.02.2018 год. и Акт № 2293 /28.03.2019 год. 

За три от обектите няма данни за собственост.  Проведени са разговори с 

Министерството на земеделието и горите за изготвяне на подробен устройствен план, с 

който да се обособи желаната от нас територия и се смени предназначението й.   

 Общинска администрация счита за необходимо изработване на ПУП-ПРЗ, с 

който част от територията- ДГФ с площ около 12,5 дка. да се урегулира с отреждане „За 

краткотраен отдих и спорт“. 

Разисквания и предложения не постъпиха. Инж. Иван Митев предостави думата 

на председателя на ПК по устройство на територията и евроинтеграцията. 



Страница 33 от 47 
 

Г-н Христо Христов: Комисията разгледа и приема пректорешението.  

Инж. Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от 

докладната записка. 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

 

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

 

В предвид гореизложеното и 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 № 119 

 

Допуска изработване на ПУП – ПРЗ, с  който се урегулира територията, указана 

на Скица-предложение с площ около 12,5 дка, с отреждане „За краткотраен отдих и 

спорт“. 

 

По т. 10 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

докладна с вх. № ДЗ -80/14.07.2020 г. от арх. Евгений Чобанов – гл. архитект на община 

Стралджа.  

 Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Общинска 

администрация Стралджа е с намерение ПИ № 69660.105.618 по КК гр. Стралджа, 

който е частна общинска собственост, съгласно Акт № 2295/ 15.04.2019 г., с Вх. рег.  

№ 2036/ 17.04.2019 год. да се урегулира и отреди „За площадка за управление на 

отпадъци“. 

 Имотът се намира на запад от селището в неурбанизирана територия. От север 

граничи с производствени територии – бивш строителен полигон, от запад и юг със 

земеделски земи, от изток с път. В момента статута му е изоставена орна земя. 

Транспортният достъп до имота може да се осъществи по ул.“Д. Благоев“ и ул.“Димчо 

Русев“, което го прави благоприятна територия за исканото отреждане. 

 Непосредствената близост до населеното място обезпечава относително лекото 

захранване с ел.енергия и вода. 

            Съгласно проведените разговори основната функция на площадката ще бъде 

претоварна станция за компресиране на битови отпадъци; събиране и компостиране на 

отпадъци с растителен произход, както и организиране на площадка за домуване на 

съответната извозваща техника. 

            На тази територия няма да се извършва компостиране на битови отпадъци от 

които се очакват неприятни миризми. Като местоположение, спрямо преобладаващите 

за населеното място ветрове, които зимата са североизток, а през лятото югозапад, 

територията е относително благоприятна. Най-близките жилищни сгради са на около 

100м от източната граница на площадката. 

С Решение № СЗ – 57 – ПР/2019 от РИОСВ гр.Ст.Загора, не се изисква 

необходимостта от извършване на ОВОС така, че няма пречки за урегулиране на  ПИ 

№ 69660.105.618 с отреждане „Площадка за управление на отпадъци“. 

Разисквания и предложения не постъпиха. Инж. Иван Митев предостави думата 

на председателя на ПК по устройство на територията и евроинтеграцията. 
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Г-н Христо Христов: Комисията разгледа и приема пректорешението.  

Инж.Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от 

докладната записка. 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

 

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

 

           Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и 

чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 120 

 

 Общински съвет - Стралджа допуска изработване на ПУП – ПРЗ, с  който ПИ с  

№ 69660.105.618 по КК гр. Стралджа се урегулира с отреждане „Площадка за 

управление на отпадъци“. 

 

По т. 11. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

приемане доклади на читалищата в община Стралджа за осъществените дейности в 

изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2019 г. и 

изразходваните от бюджета средства през 2019 г. 

            Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Съгласно Закона за 

народните читалища (ЗНЧ), на основание чл. 26а, ал. 4,  председателите на Народните 

читалища представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет 

доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност в общината за предходната година и за 

изразходваните от бюджета средства през същата година. 

 Предвид извънредното положение, в което се намираше страната от 13.03.2020г., 

поради разпространението коронавирус (COVID-19) на територията на Република 

България и заповедите на министъра на здравеопазването и кмета на общината, 

свързани със забрана за провеждане на масови мероприятия, по–голяма част от 

читалищата на територията на община Стралджа - 13 (тринадесет на брой) не успяха да 

проведат своите годишни отчетни събрания до края на месец март, за което писмено 

уведомиха, както кмета на общината, така и председателя на Общински съвет- 

Стралджа.  

Съгласно разпоредбите на  &15 от Преходните и Заключителни разпоредби  на 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците е 

регламентирано, че председателите на читалищата трябва да представят в срок до 30 

юни 2020 г.  пред кмета на общината и общинския съвет доклади за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на чл.26а, ал.2 от ЗНЧ  и за изразходваните средства 

през 2019 г., като същите трябва да се обсъдят от общинския съвет на първото открито 

заседание след 30 юни 2020 г.  

След отпадането на извънредното положение читалища, непровели своите 

годишни отчетни събрания през месец март проведоха същите след отпадане на 
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извънредното положение при спазване на всички противоепидемични мерки и 

представиха пред кмета на общината и Общински съвет-Стралджа своите доклади.  

 Не е представен отчет единствено от НЧ „Просвета – 1928” – с. Люлин, тъй като 

все още не е проведено отчетно- изборно събрание за избиране на ново ръководство. 

            В общината и Общински съвет-гр. Стралджа до 30 юни 2020 г. бяха представени 

доклади от 21 (двадесет и едно) законно регистрирани на територията на община 

Стралджа народни читалища. Същите са мотивирани и приети на общи събрания на 

читалищата от читалищните членове по съответните населени места.  

            Считам, че представените доклади трябва да се  обсъдят и приемат от Общински 

съвет-гр.Стралджа.  

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на председателя на 

ПК по социална политика за становище. 

Д-р Дора Йовчева: Комисията разгледа и приема пректорешението. 

Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната 

записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 17 гласа 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 26а, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и & 15 от Преходните и 

Заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за 

преодоляване на последиците, Общински съвет – Стралджа прие следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е № 121 

 

1. Общински съвет-гр.Стралджа обсъди и прие докладите  за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност през 2019г. и изразходваните от бюджета средства през 2019г. от следните НЧ: 

 

1. с. Александрово –    НЧ „Съгласие – 1924” 

                        

                      2.   с. Атолово –              НЧ „Съгласие – 2009” 

                     

                      3.   с. Богорово –             НЧ „Иван Вазов – 1942” 

 

                       4.   с. Воденичане –      НЧ „Просвета – 1928” 

 

                       5.   с. Войника –            НЧ „Възраждане – 1928” 

 

                       6.   с. Джинот –             НЧ „Изгрев – 1958” 

 

                       7.   с. Зимница –            НЧ „Възраждане – 1926” 

 

                       8.   с. Иречеково –         НЧ „Просвета – 1927” 

 

               9.   с. Каменец –            НЧ „Проф. Асен Златаров – 1927” 

 

                       10.   с. Лозенец –           НЧ „Светлина – 1928” 
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                       11.   с. Маленово –        НЧ „Пробуда – 1997” 

 

                       12.   с. Недялско –         НЧ „Съзнание – 1899” 

 

                       13.   с. Палаузово –       НЧ „Пеньо Енчев – 1929” 

 

                       14.   с. Поляна –            НЧ „Христо Ботев – 1922” 

 

         15.   с. Правдино –        НЧ „Ал Константинов – 1928” 

 

                       16.   с. Първенец –         НЧ „Просвета – 1908” 

 

                       17.   с. Саранско –          НЧ „Изгрев – 1929” 

 

                       18.   гр. Стралджа –        НЧ „Просвета – 1892” 

 

                       19.   гр. Стралджа –        НЧ „Стралджа – 2016” 

 

                       20.   с. Тамарино –          НЧ „Светлина – 1932” 

 

                       21.   с. Чарда –                 НЧ „Пробуда – 1934” 

 

По т. 12 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

формиране на паралелки в общински училища – СУ „П. К. Яворов” – гр. Стралджа и 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Зимница, с по-малък брой ученици от минималния 

норматив за учебната 2020/2021 г. 

В общинска администрация при община Стралджа  и Общински съвет- гр. 

Стралджа постъпиха следните искания от директорите на общинските училища - СУ 

„П.К.Яворов” – гр.Стралджа и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Зимница: 

 

1. Искане за становище с Изх. №0900/10.07.2020г. от Г. Райнова -Директор на 

СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа; 

2. Искане с Изх.№288/11.06.2020г. от Г.Александрова- Директор на ОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий” – с. Зимница; 

за формиране на паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив за 

учебната 2020/2021г., както следва: 

 

1. СУ „П. К. Яворов” – гр.Стралджа 

– една паралелка в XI 
б
 клас с 12  ученици- недостиг - 1 ученик; 

 

Общо за училището 1 (една) паралелка с по-малък брой ученици от минималния  

норматив за учебната 2020/2021г. 

 

2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Зимница 

- една смесена подготвителна група-ПГ-III-IVгр. с 12 деца; 

– една паралелка в I клас с 13 ученици- недостиг -3 ученици;   

– една паралелка в II  клас с 11 ученици- недостиг - 5 ученици;   

- една паралелка в III  клас с 13 ученици- недостиг - 3 ученици.  
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 Общо за училището 4 (четири) – 1 смесена група и 3 паралелки с по-малък брой 

ученици от минималния норматив за учебната 2020/2021г. 

Внесените  искания за становища от директорите на съответните училища са 

съгласувани с Началника на  Регионално управление образование (РУО) – Ямбол, както 

следва: 

 

1. Писмо с Изх. №П-2115/08.07.2020г. със становище на господин Ст. Стойков-

Началник  на РУО- Ямбол; 

 

2. Писмо с Изх. №РД- 05-7/03.06.2020г. със становище на господин Ст. Стойков-

Началник  на РУО- Ямбол, 

от където е изразено положително становище, относно формирането на групи 

/паралелки под минималния брой в СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа и ОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий” – с. Зимница и видно са съобразени с разпоредбите на 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от  Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на 

децата/учениците в групи /паралелки в училищата се определя с нормативи за 

минимален брой и разпоредбите на  чл.66, ал.3 на същата Наредба, както следва: 

 

1. СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа: 

- една паралелка в XI 
б
 клас с 12  ученици- недостиг - 1 ученик; 

 

2. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Зимница: 

 

- една смесена подготвителна група-ПГ-III-IVгр.- с 12 деца; 

- една паралелка в I клас с 13 ученици-недостиг -3 ученици;   

- една паралелка в II  клас с 11 ученици-недостиг - 5 ученици;   

- една паралелка в III  клас с 13 ученици-недостиг - 3 ученици. 

 

 

СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа 

 

 

клас 

Брой ученици по норматив в 

паралелка 

Общ брой ученици в 

паралелка 

Недостиг на 

ученици 

XI 
б
 клас 13 12 1 

 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 

 с. Зимница  

 

група/клас 

Брой деца/ученици 

по норматив в 

паралелка 

Общ брой 

деца/ученици в 

група/ паралелка 

Недостиг на 

деца/ученици 

ПГ-III-IVгр. 12 12 - 

I клас 16 13 3 

II  клас 16 11 5 

III  клас 16 13 3 
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Средствата за обезпечаване на учебния процес са осигурени в рамките на 

утвърдения за училището бюджет и допълнителни средства не са необходими. 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на председателя на 

ПК по социална политика за становище. 

Д-р Дора Йовчева: Комисията разгледа и приема пректорешението. 

Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната 

записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 17 гласа 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 68, 

ал. 1, т. 2, ал. 2, чл. 66, ал. 3 и Приложение № 7 към чл. 53  от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Стралджа прие следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 122 

 

Дава съгласие и допуска  да се  провежда обучение с брой деца/ученици, който е 

по-малък от минималния в следните  училища през учебната 2020/2021 г., както следва:  

 

СУ „П. К. Яворов” – гр. Стралджа: 

 

 една паралелка в XI 
б
 клас с 12  ученици- недостиг - 1 ученик; 

 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Зимница: 

 

 смесена подготвителна група-ПГ-III-IVгр.- с 12 деца; 

 

 една паралелка в I клас с 13 ученици-недостиг -3 ученици;   

 

 една паралелка в II  клас с 11 ученици-недостиг - 5 ученици;   

 

 една паралелка в III  клас с 13 ученици-недостиг - 3 ученици. 

 

Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на 

съответното училище по единни разходни стандарти. 

 

По т. 13  Докладна записка от инж. Иван Митев- председател на Общински съвет-

Стралджа, относно отчет за дейността на ОбС и неговите комисии, за периода от м. 

януари 2020 г. до м. юни 2020 г. /вкл./. 

Инж. Иван Митев: 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 първото шестмесечие на 2020 г.  

Разисквания и предложения не постъпиха. Председателят на ОбС запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на Постоянните комисии и 

подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка. 
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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 № 123 

 

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

периода от м. януари 2020 г. до м. юни 2020 г. /вкл./ 

 

По т. 14 Докладна записка от Димчо Стойков - председател на Постоянната комисия по 

бюджет и финанси, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на 

община Стралджа и председателя на Общински съвет – Стралджа, за периода 

01.04.2020 г.- 30.06.2020 г. 

Г-н Димчо Стойков: 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 и предложения не постъпиха. Председателят на ОбС запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на Постоянните комисии и 

подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 17 гласа 

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

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,Общински 

съвет - Стралджа прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 124 

 

 Одобрява отчета за получените командировъчни пари за второто тримесечие на 

2020 г. от: 

 Председателят на общинския съвет г-н Иван Митев -  

в страната в размер на 0 лева, в чужбина в размер на 0 лева. 

 Кметът на общината г-н Атанас Киров –  

в страната в размер на 0 лева, в чужбина в размер на 0 лева. 

 

По т. 15  Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

Заявление с вх. № ТСУИЕ-978/19.06.2020г.от „Агросистем” ООД, представлявано от 

Илия Кънчев – пълномощник и становище от арх. Евгений Чобанов – гл. архитект на 

община Стралджа. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Постъпило е 

заявление от  „АГРОСИСТЕМ“ ООД, представлявано от Илия  Кънчев - пълномощник , 

собственик на ПИ № 69660.501.2372 по КК гр.Стралджа, съгласно Н.А. № 75, т. 1, д.53/ 

2018 год., с Вх. рег. № 796, Акт № 186, т. 2, д. 38918/ 09.02.2018 г. с което желае 

урегулиране с отреждане  „За складова и производствена дейност – за инсталация за 

компостиране“. 
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Територията е извън селищните граници и към момента не е урегулирана. 

Достъпът до нея може да се осъществи от третокласен път от Националната пътна 

мрежа Стралджа – Воденичане, като премине през ПИ № 69660.501.2373, който е 

общинска собственост. За изграждане на пътна връзка, следва да се изготви парцеларен 

план, който е самостоятелна разработка и задължително се съгласува с АПИ. 

Поради това, че територията е извън населеното място, съгласно изискванията 

на чл.124а от ЗУТ, Общински съвет- Стралджа, следва със свое решение да допусне 

урегулирането на територията с исканото отреждане. 

Имотът се намира южно от градски стадион /на около 180 м/ ; от „Южен парк“ 

/на около 380м/ и от селищна територия /на около 650м/ като спрямо структурата на 

населеното място е в посока юг с леко изместване на запад. 

Съгласно приложената роза на ветровете /преобладаващи ветрове по посока и 

сезон на населеното място/ зимно време за Стралджа преобладаващите  ветрове са 

север-изток, а лятно време юг-запад. 

Компостирането /процес който ще се извършва на територията/ е естествен 

екзотермичен процес, с който органичната материя се разгражда чрез аеробен или 

анаеробен процес и като резултат се получава хумосоподобен материал наречен 

компост. По същество единственият неприятен ефект в процеса на разлагане са 

миризми. 

Както се спомена лятно време преобладаващите ветрове за Стралджа са юг-

запад, в която посока е исканата площадка за компостиране. Неприятното в случая е и 

непосредствената близост до най-големият спортен терен за селището- градски стадион 

и съпътстващите го тренировъчни площадки, както градския парк. 

Печален пример за област Ямбол е екарисажа в с.Тенево и обгазяването на 

гр.Ямбол лятно време, въпреки, че обекта се намираше на около 18 км от областния 

град. 

В унисон на казаното по-горе, считам, че отреждане с такова предназначение – 

компостиране на битови и животински отпадъци е нецелесъобразно, в предвид на 

очаквани неприятни последици. 

            Решението, което бе взето по т. 10 от дневния ред е почти идентично с това 

предложение, като разликата е във вида на третираните отпадъци и аз смятам, че  

изграждането на втора площадка за отпадъци до нашият град е абсолютно 

нецелесъобразно. 

            Въпреки всичко в правомощията на общинските съветници е да вземат 

самостоятелно решение по целесъобразност. 
Инж. Иван Митев: На комисиите доста подробно разгледахме тази докладна.  
Г-н Иван Георгиев: Категорично ще Ви подкрепим, г-н Киров. Имаше подобен 

случай навремето, не зная някой дали си спомня. Оказа се, че искат да обработват гуми.  
Инж. Иван Митев: И в това искане има депониране на гуми, пластмаси и всякакви 

битови отпадъци.  
Други предложения и разисквания не постъпиха. Инж. Иван Митев предостави 

думата на председателя на ПК по устройство на територията и евроинтеграцията. 

Г-н Христо Христов: Комисията разгледа пректорешението. Като взе под 

внимание становището на архитект Евгени Чобанов- гл. архитект на община Стралджа, 

становището на общинска администрация и становището на кмета на община 

Стралджа- г-н Атанас Киров, и счита за нецелесъобразно намерението на „Агросистем” 

ООД за изграждане на инсталация за производство на компост и стабилизирана 

органична фракция от неопасни и биоразградими отпадъци. 

             Поради прекалената близост на имота до населената част, вида на отпадъците – 

от битов и животински характер, утайки от пречистване на отпадъчни води, отпадъци 
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от пластмаса, излезли от употреба гуми и други, посочени в уведомлението за 

инвестиционно предложение, които ще се съхраняват и обработват на площадката, 

имайки предвид разположението на ПИ и преобладаващите югозападни ветрове е 

възможно неприятни миризми да обгазят населената територия, зоната за отдих и спорт 

-„Южен парк” и градски стадион на гр. Стралджа, и имайки предвид голямото 

количество възможен третиран отпадък, комисията НЕ допуска урегулирането на 

територията с исканото отреждане „За инсталация за компостиране” в ПИ № 

69660.501.2372 по КК гр. Стралджа.  

Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната 

записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 17 гласа 

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

 

            Във връзка с това, на основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23  от ЗМСМА, Общински 

съвет- Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 125 

 

            Общински съвет-Стралджа НЕ допуска отреждане „За инсталация за 

компостиране“ в ПИ № 69660.501.2372 по КК гр. Стралджа. 

 

По т. 16 Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, относно 

изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 г. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: С Решение № 46 от 

Протокол 5/06.02.2020г. на Общински съвет Стралджа е приета Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г.  Съгласно чл.8, 

ал.9 от ЗОС, Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината 

за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при 

необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. В раздел ІІ. Прогноза 

за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, очакваните разходи  за 

изкупуване на частни имоти за общински нужди са предвидени 100 000 лв. Във  връзка 

с внесената докладна за актуализация на Общински бюджет 2020 г. е заложено 

закупуването на поземлен имот за изграждане на модулна бензиностанция, за която са 

заложени 10 000 лв. от капиталовия списък, което не е включено  в Годишната 

програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г. и това налага 

необходимостта от  актуализация  на същата. 

Разисквания и предложения не постъпиха. Председателят на ОбС запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на Постоянните комисии и 

подложи на поименно гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

 инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

 д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

 Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

 

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, 

Общински съвет взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 126 

 

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска 

собственост за 2020 година, като към раздел ІІ. Прогноза за очакваните приходи и 

необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 

имоти общинска собственост, за изкупуване на частни имоти за общински нужди 

сумата се променя от 100 000 лв. /сто хиляди лева/- на 110 000 лв. /сто и десет хиляди 

лева/. 

 

По т. 17 Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, относно 

отмяна на Решение № 87 на Общински съвет Стралджа от Протокол №7/26.03.2020г. и 

вземане на ново решение за поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен 

заем от Централния бюджет на Република България за изпълнение на проект № 

28/07/2/0/00453 ” Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа” По 

програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 “Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура. 

 Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: С Решение № 87 от 

Протокол № 7/26.03.2020г.  сте дали съгласие Община Стралджа да изтегли безлихвен 

заем от Централния бюджет на Република България и да поеме краткосрочен общински 

дълг за финансиране на разходи за междинно плащане на проект № 28/07/2/0/00453 

”Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа” по програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони”подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

при следните основни параметри: 

 

 Максимален размер на дълга –  1 776 497 лв. (един милион седемстотин 

седемдесет и шест четиристотин деветдесет и седем лева 00 ст.), за допустими 

разходи по проекта; 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен  дълг;  

 Срок за усвояване – до 30.06.2020 г 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване: за допустими разходи по проекта - до 12 месеца, считано от 

датата на получаване на заема, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части; 

 - Източници за погасяване на дълга: междинно плащане от Държавен фонд 

„Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 28/07/2/0/00453  от 

22.11.2017г.  и  собствени бюджетни средства; 

 Начин на обезпечение на кредита:  вземанията на Община Стралджа по 

Договор за безвъзмездна помощ № № 28/07/2/0/00453  от 22.11.2017г. сключен между 

Община  Стралджа и Държавен фонд „Земеделие” и собствените приходи на общината 

по член 6 от Закона за общинския дълг; 
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Поради възникнали обстоятелства след подаване на заявката за междинно 

плащане по проекта се наложи същата да бъде оттеглена поради факта, че 

максималният размер на безлихвеният заем, който може да ни бъде отпуснат е 

недостатъчен за да покрие плащанията, които трябваше да извършим към 

доставчиците.  

В тази връзка е необходимо да се отмени Решение № 87 от Протокол № 

7/26.03.2020г.  за отпускане на безлихвен заем за окончателно плащане по проекта и да 

бъде взето ново решение с актуални параметри за целите на окончателното плащане по 

проекта .  

            Както знаете, краткосрочен общински дълг се поема с изрично решение на 

Общинския съвет за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната 

общност. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с 

описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, 

начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, 

източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по 

обслужването на дълга върху бюджета на общината.  

            За финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз, може да се отпускат временни безлихвени заеми от централния 

бюджет по бюджетите на общините при условия и по ред, определени с акт на 

Министерския съвет. За периода 2014-2020г. това е ПМС № 215/05.10.2018г. за 

условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по 

бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни 

плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване. 

             Безлихвен заем от централния бюджет може да бъде отпуснат на община с 

одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014 – 2020 г.), която отговаря на следните условия: 

1. сключила е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ или административен договор; 

2. сключила е договор с изпълнител за съответния проект; 

3. сключила е допълнително споразумение към договора по т. 1 след провеждане 

на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на финансови 

корекции; 

4. няма задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила. 

  Заемът се отпуска на общината за извършване на окончателно плащане на 

разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия 

размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за 

плащане, и платените по проекта авансово и междинни плащания от Държавен фонд 

„Земеделие“. 

Общината може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на 

окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на  

окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като 

подаде заявка до Държавен фонд „Земеделие“, в която се посочва размерът на заема, за 

който кандидатства. 

 Разликата между заявения размер на разходите за изпълнението на конкретния 

проект и одобрените за окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ се 

осигурява от общината. 



Страница 44 от 47 
 

           Община Стралджа има сключен договор № 28/07/2/0/00453  от 22.11.2017 г. за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони за обект „Рехабилитация на общинска пътна 

мрежа в община Стралджа”. Общата първоначална стойност на БФП е в размер на 

5 858 836,10 лв. без ДДС и включва рехабилитация на следните пътища: 

1. Рехабилитация на път ПЪТ JAM2060 /JАМ1059, СТРАЛДЖА-

АТОЛОВО/-МАЛЕНОВО, От км 0+000.00 до км 4+640, и съпътстващите ги СМР за 

реконструкция и рехабилитация на големи съоръжения и изграждане на подземна 

тръбна мрежа за широколентов интернет.  

2. Рехабилитация и реконструкция на път ПЪТ JAM1052 / І-7, 

ПЕТОЛЪЧКАТА-ЯМБОЛ /- ЗИМНИЦА-ЧАРДА - ДЖИНОТ- /JАМ2058/, От км 

0+040.00 до км 4+154, и съпътстващите ги СМР за реконструкция и рехабилитация на 

големи съоръжения и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов 

интернет.  

3. Рехабилитация и реконструкция на път ПЪТ JAM2057 /III-707 

ВОДЕНИЧАНЕ-ПАЛАУЗОВО/ - ИРЕЧЕКОВО - /III-7072/, от км 0+007,71 до км 

4+307,80, и съпътстващите ги СМР за реконструкция и рехабилитация на големи 

съоръжения и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет. 

  С проекта се постига: 

o Рехабилитация на пътната мрежа ; 

o Подобрява се качеството на живот чрез обновяване на жизнената среда; 

o Създават се благоприятни социално–икономически условия за развитие 

на населеното място. 

 Инвестициите в публична инфраструктура имат комплексно влияние върху 

процесите на регионално развитие, като от една страна влияят върху 

конкурентноспособността на местните компании, привлекателността на общината пред 

външните инвеститори и развитието на туристическото предлагане, а от друга страна 

допринасят за повишаване качеството на живот на местните хора, за опазване на 

околната среда и социализиране на културно-историческото наследство. 

Към  днешна дата  всички  тръжни процедури за избор на изпълнители по този 

проект са приключени, договорите са сключени, работите по два от обектите са 

завършени и същите са приети от държавна приемателна комисия.   

 Строително-монтажните работи на третия път – JAM 2057/III-707 Воденичане-

Палаузово/Иречеково са приключили. Предстои издаване на акт 15 за обекта и 

приемане от държавната приемателна комисия. 

 Документите от проведените процедури бяха изпратени в ДФ “Земеделие” за 

проверка и съгласуване, сключен е Анекс 4/13.03.2020г. с фонда за уточнения размер на 

безвъзмездната финансова помощ в размер на 5 780 282,87 лева без ДДС. 

            За да получим окончателно плащане по проекта за одобрените в Анекс 4 от 

13.03.2020 г., суми изискванията са – обекта да е завършен, надлежно приет, отчетен 

пред ДФ”Земеделие”, проверен от тях  и разходите да са одобрени. 

До момента на получаване на това плащане за допустими разходи по проекта се 

налага общината да ползва безлихвен заем. 

Други разисквания и предложения не постъпиха. Председателят на ОбС запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на Постоянните комисии и 

подложи на поименно гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 
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 инж.Иван Митев, Цони Цонев, Димчо Стойков, Ангел Ангелов 

 д-р Дора Йовчева, Христо Христов, Петър Драгиев,  

 Нели Тончева, Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, 

Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,  

Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

 

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

 

           Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т.10 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА; чл. 3, т. 5, чл. 5, ал.1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от ЗОД , чл. 104, ал. 1, т. 1 от ЗПФ и 

ПМС № 215/2018 г., Общински съвет- Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 127 

 

1. Отменя Решение № 87 от Протокол № 7/ 26.03.2020г. за изтегляне на 

безлихвен заем от Централния Бюджет на Република България и поемане на 

краткосрочен общински дълг за финансиране на разходи за междинно плащане на 

проект № 28/07/2/0/00453 ”Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община 

Стралджа” по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”подмярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура. 

 

2. Дава съгласие Община Стралджа да изтегли безлихвен заем от Централния 

бюджет на Република България и да поеме краткосрочен общински дълг за 

финансиране на разходи за окончателно плащане на проект № 28/07/2/0/00453 

”Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа” по програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони”подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

при следните основни параметри: 

 

 Максимален размер на дълга –  2 887 134,37 лв. (два милиона осемстотин 

осемдесет и седем хиляди сто тридесет и четири лева 37 ст.), за допустими разходи по 

проекта; 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен  дълг;  

 Срок за усвояване – до 31.12.2020 г 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване: за допустими разходи по проекта - до 12 месеца, считано 

от датата на получаване на заема, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части; 

 - Източници за погасяване на дълга: окончателно плащане от Държавен фонд 

„Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 28/07/2/0/00453  от 

22.11.2017г.  и  собствени бюджетни средства; 
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 Начин на обезпечение на кредита:  вземанията на Община Стралджа по 

Договор за безвъзмездна помощ № № 28/07/2/0/00453  от 22.11.2017г. сключен между 

Община  Стралджа и Държавен фонд „Земеделие”.  

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Стралджа  да подготви 

искането за отпускане на безлихвен заем, да го подаде в ДФ”Земеделие”, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 2. 

 

По т. 18 Становища, изказвания и питания. 

Г-н Янко Добрев: Уважаеми, господин председател, уважаеми господин кмет, 

колеги! Отново ще поставя едно питане, което не е мой въпрос, а на жителите на с. 

Иречеково. В продължение на въпроса, поставен от мен в миналото заседание № 10 на 

ОбС, и поставен пред мен при среща със жителите на селото. Намираме се в сезона на 

безводието и действително е тежък проблема за много населени места от нашата 

община. Има недостиг на вода, поради намаления лимит. Специално за Иречеково е в 

денонощието в половината село има около 8 часа вода, а през деня има вода само по 3 

часа.  В другата половина на селото, в по-високата част от селото, в петък събота и 

неделя дори и по 3 ч. няма вода. Това действително е страдание за хората, което не се 

усеща от хората, които сме тук на сесията. Как общината вижда решение на проблема, 

макар да не отговаря основно за това решение? В разговора си с хората, които 

поставиха проблема, те виждат решение в продълбочаване на сега съществуващите 

сондажи, които са два броя и са на дълбочина 10 м., другото е да се търси нова вода. Не 

е въпрос на логика, което те виждат в проблема. Те го мотивират със срещи с 

управителя на ВиК и допълнителни документации и разрешения, когато говорим за 

нови сондажи или за продълбочаване на сегашните. Ако може пак да чуем Вашето 

становище и дали ВиК предлага някаква стратегия за излизане  от ситуацията. Като 

решение може би е добре ОбС да покани на следващото заседание управителя на ВиК – 

Стрладжа да каже къде има проблеми и заедно да мислим за разрешаването им.  

Г-н Атанас Киров: Г-н Добрев много сте прав. Ако дойдете при мен в един 

работен ден, ще се убедите сам колко телефонни обаждания получавам относно 

проблемите на ВиК. Не само от Иречеково.  И от Недялско, от Люлин, от Палаузово, от 

Поляна, от Александрово. По половин ден отделям само за ВиК сектора. ВиК 

дружеството не е управлявано добре години наред. Авариите не са отстранявани с 

години. Бях единствения, който подвигна въпроса на събранието на ВиК Асоциацията. 

Управителя на ВиК Стралджа е всеки ден при мен. Отчаян е. Аз също. Стралджа също 

е на ръба на воден режим. Аз какво да отговоря сега на г-н Добрев? Аз не съм шеф на 

ВиК, това не е мой проблем. Няма как да го кажа. Ще търсим заедно решение.. 

Сложихме кран в циганския квартал. Нашият общински багер не може да насмага да 

оправя ВиК авариите. Проблема е страшен с водата. 

Г-н Йордан Йорданов: Ако заделяме от бюджета средства за проблемите с 

водата, макар че това не е задължение на общината, нещата ще започнат да се случват. 

По- добре една градинка по-малко или една улица, отколкото да няма вода.  

Г-н Атанас Киров: Ние го правим в момента. Не стоя безучастен и не си измивам 

ръцете с ВиК. Работя по въпроса. Управителя на ВиК – Стралджа за всяко нещо ходи в 

Ямбол да иска ресурс, защото тук нямат нищо. Съгласен съм да поканим управителя на 

ВиК Ямбол на една от сесиите, макар че се съмнявам, че ще дойде.   

Г-н Янко Добрев: На 26 юли попаднах на една бомбастична статия на 

„Ямболсвят“, че община Ямбол съди община Стралджа за 342 000 лв. във връзка с 

регионалното депо за битови отпадъци и ратифицирането на някакви средства пред 

управляващият орган на проекта. Били насрочени съдебно-икономически експертизи. 
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Делото било насрочено за октомври пред ЯОС. Моля, кмета да разясни за какво става 

въпрос, защото сигурно го четат много хора и се притесняват от сумата.  

Г-н Атанас Киров: Въпроса е абсолютно актуален.  Регионалното депо, на което 

депонираме отпадъците общините Ямбол, Стралджа, Тунджа, Нова Загора, Елхово, 

Сливен, като всички тези общини трябваше да си рекултивират сметищата, на който 

проект имах честта да отрежа лентата. Наложиха корекции на общините. Тази същата 

сума беше наложена като корекция на нашата община. На общ. Ямбол също беше 

наложена сума от около 2 милиона като водещ партньор. Но в общината не е 

получавана, нито изразходвана подобна сума. Такива пари в община Стралджа не са 

постъпвали. В нашата сметка сума за непредвидени разходи не е постъпвала и не сме 

изразходвали. Съдейки по това разбрах, че нашата община умишлено или неумишлено 

е била вкарана в тази схема с искане за плащане. Намери се искане с явна техническа 

грешка. В София имахме среща с управляващия орган по проекта и там видяха, че е 

явна техническа грешка. Георги Славов се споразумя с МОСВ да отпадне неговата 

корекция от 2 милиона лева, като с това споразумение оттегли жалбата си срещу 

корекциите и на останалите общини. При споразумението съдът обезсили писмото, с 

което се налагат корекциите, включително и тази на община Стралджа. И ВАС анулира 

в частност цялата корекция, де факто за нашите пари има Решение, че не ги дължим 

като корекция. И във времето Георги Славов ми пращаше писма няколко пъти, звъняха 

по телефона -доброволно да платим. Аз им отговарям в писма:  Не мога да платя нещо, 

което не съм получавал! Мислите ли, че г-н Славов нямаше да заведе дело, ако можеше 

да ги вземе тези триста хиляди лева? Той не заведе дело, но г-н Ревански зеведе дело. 

Ако съдията е безпристрастен, ще отсъди в наша полза. Реално не сме ползвали такива 

пари.  

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри  11-то заседание на 

Общински съвет в 11:50 ч. 
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