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П Р О Т О К О Л 

№ 18 
 

         На основание чл. 28а, ал.3 и чл. 25, т.1 от ЗМСМА и чл. 52а, ал. 3, чл. 43, ал. 1, т. 1 

от ПОДОбС, на 25.03.2021 г., от 10:00 ч., се проведе 18 - то заседание от разстояние  на 

Общински съвет-Стралджа, с приемане на неприсъствени решения, чрез имейл 

кореспонденция и говорна комуникация, посредством интернет връзка, при 

осигуряване спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантиране 

участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ 18-то заседание на ОбС 25.03.2021г.  

 Инж. Иван Митев- председател на ОбС изпрати на ел. пощи на всички общински 

съветници формуляр за попълване, за неприсъствена регистрация в заседание от 

разстояние на ОбС-Стралджа. 

 /ПРИЛОЖЕНИЕ № I – разпечатка/ 

 

 Формулярът за неприсъствена регистрация в заседанието от разстояние бе 

върнат попълнен от регистриралите се съветници, на ел. адрес на Председателя. 

 На ел. адрес на Председателя- i.mitev@straldzha.net  бяха получени 15 регистрации. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № Ia – разпечатки/ 

 

II. КВОРУМ,  ОТКРИВАНЕ НА 18-то заседание на ОбС    
След получаване регистрациите от всички съветници, инж. Иван Митев- 

председател на ОбС обяви кворума и откри заседанието чрез ел. писмо до всички 

регистрирали се участници, със следната форма: 

 

Присъствен лист на регистрираните общински съветници в 18-то заседание на 

ОбС-Стралджа, проведено от разстояние, на 25.03.2021 г., от 10:00 ч., чрез имейл и 

говорна комуникация, с неприсъствено приемане на решения, подписан от 

Председателя на ОбС и подпечатан с официалния печат на Общински съвет-Стралджа. 

 

 име, презиме, фамилия телефон ел. поща 

1 ДИМЧО АТАНАСОВ СТОЙКОВ  dimi_stoykov@abv.bg 

2 ЦОНИ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ  Не участва! 

3 Д-Р ДОРА ЙОВЧЕВА СТОЯНОВА-КОСТОВА  dorastoqnova13@abv.bg  

4 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ  angel.angelov.1974.n@abv.bg 

5 ХРИСТО СТОЙНОВ ХРИСТОВ  Не участва! 

6 ИНЖ. ИВАН ПАРУШЕВ МИТЕВ  i.mitev@straldzha.net 

i_p.mitev@abv.bg 

7 ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАГИЕВ  pe66oo@mail.bg 

8 НЕЛИ ТОНЧЕВА КАВАЛДЖИЕВА  nel_toncheva@abv.bg 

9 ЕЛИЦА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА  baglady@abv.bg 

10 ВАЛЕНТИНА ДЖЕНКОВА МИТЕВА  valter.m@abv.bg 

11 ЯНКО СТОЯНОВ ДОБРЕВ   yanko_dobrev@abv.bg 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______ 

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

                                            e-mail:obshtina@straldzha.bg 
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12 КОЙЧО ТОНЧЕВ КОЙЧЕВ  koichy@abv.bg 

13 ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ  murra_2002@abv.bg 

14 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ   ivan_georgiev0403@abv.bg 

15 СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ  sggeorgiev@abv.bg 

16 МАРИЯ ТОЛЕВА ИВАНОВА  mariatoleva@abv.bg 

17 ТОДОР ЖЕКОВ ЖЕЛЕЗОВ                          jivko.jelezov@abv.bg 

Съветниците НЕ отговарят на това писмо.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № II- разпечатка/ 

 

Въпроси и предложения по проектите за решение от докладните записки се 

изпращат на ел. адрес на Председателя на ОбС: i.mitev@straldzha.net   

 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОП. ТОЧКИ В ДН. РЕД 
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати предложение за включване на 

допълнителни точки в дн. ред на 18-то заседание от разстояние, чрез ел. писмо, с 

формуляр за гласуване до всички регистрирали се участници. 

 

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

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

в дневният ред да бъдат включени допълнително: 

 

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

относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 45/2180 кв. м. идеални части 

от застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IX-536, кв.55,  целия с площ от 2180 кв. м. 

по плана на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол. 

 

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

относно Годишен доклад за наблюдение и изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Стралджа  2014 г.-2020 г., за 2020 г. 

 

като т. 18  Докладна записка от Атанас Киров- кмет на община Стралджа, 

относно изменение на Решение № 198 от Протокол № 17 от 25.02.2021г. на Общински 

съвет – Стралджа  

 

като т. 19   Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № III – разпечатка/ 

 

Формулярът за гласуване по приемане на дн. ред с направеното допълнение бе 

върнат на ел. поща на Председателя, попълнен с изразения вот от регистрираните 

съветници.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IIIa – разпечатка/ 

 

Други предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя. 

 

IV. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСУВАНЕ ДН. РЕД-18/25.03.2021 г.  
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, обяви резултата от гласуването и 

приетите решения, чрез ел. писмо до всички регистрирали се участници,  със следното 

съдържание: 
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Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 46, ал. 2 и ал. 3  от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа взе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 204 

 

І. Приема за 18-то заседание  от разстояние следният 

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

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

приемане на бюджетна прогноза за местните дейности, за периода 2022-2024 г. на 

община Стралджа. 

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

за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 

периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.    
3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

отдаване под наем чрез публичен търг на два кабинета с обща площ от 90,00 кв.м., 

находящи се в сградата на СУ“П.К.Яворов“, гр. Стралджа. 

4. Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 22/2950 кв.м. ид. части от застроен 

урегулиран поземлен имот- УПИ XVІ-43, кв.15,  целия с площ от 2950 кв.м., по плана 

на с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

5. Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на 

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

отпадъците, през 2020 г. 

6. Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

отчетен доклад за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност 2014 г. – 

2020г., община Стралджа за 2020 г. 

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

даване съгласие за внасяне предложение до Министерство на финансите за 

трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от 

ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи 

ремонти по уличната  мрежа в община Стралджа на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 

2021г. 

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

предоставяне позиция и мандат на кмета на община Стралджа за становище и гласуване 

в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Ямбол.  

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

Заявление  с Вх.№ ТСУИЕ – 296/ 16.02.2021 год. от Стамен Иванов Стамов, собственик 

на ПИ №30898.38.89 по КК земл. с.Зимница, общ.Стралджа, съгласно ДДД с Вх.рег.№ 

2997, т.ІV, стр.67/26.05.2010 год. 

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

Заявление  с Вх.№ ТСУИЕ – 295/ 16.02.2021 год. от Милен Иванов Стамов, собственик 

на ПИ №30898.38.90 по КК земл.с.Зимница, общ.Стралджа, съгласно ДДД с Вх.рег.№ 

2997, т.ІV, стр.67/26.05.2010 год. 

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

приемане на отчет по изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на 
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детето за 2020 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на 

община Стралджа. 

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

изменение на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община 

Стралджа. 

13. Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

определяне размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в община 

Стралджа. 

14. Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, 

за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на два язовира – публична 

общинска собственост, първият представляващ ПИ с идентификатор 20804.70.149, 

находящ се в землището на с. Джинот, общ. Стралджа, вторият представляващ ПИ с 

идентификатор 55244.180.149, находящ се в землището на с. Палаузово, общ.Стралджа, 

чрез предоставянето му под наем  за срок от 10 години. 

15. Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии 

на община Стралджа, за 2021 г. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 45/2180 кв. м. идеални части от 

застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IX-536, кв.55,  целия с площ от 2180 кв. м. по 

плана на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол. 

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

Годишен доклад за наблюдение и изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Стралджа  2014-2020 г., за 2020 г. 

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

изменение на Решение №198 от Протокол №17 от 25.02.2021г. на Общински съвет – 

Стралджа. 

19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Уважаеми колеги, ако някой има въпроси по докладните записки, кметът на 

общината, заместник-кметът и началник-отделите са готови да отговарят по електронен 

път. 

Други предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IV – разпечатка/ 

 

V. ГЛАСУВАНЕ ПО ДН. РЕД И СТАНОВИЩА ПК  
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати в ел. писмо с прикачени 

файлове проектите за решение от дн. ред, както и Становищата на ПК, с формуляр за 

гласуване до всички регистрирали се участници. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № V – разпечатка/ 

 

Формулярът за гласуване по проектите за решение от дн. ред в неприсъствено 

заседание от разстояние, бе върнат попълнен с изразения вот от регистрираните 

съветници, на ел. поща на Председателя.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № Va – разпечатка/ 

 

VI. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСУВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ 18-то ЗАСЕДАНИЕ                
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, обяви резултата от гласуването по  приетите 



Страница 5 от 19 
 

решения, чрез ел. писмо до всички регистрирали се участници,  със следното 

съдържание: 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, обявявам резултатите от гласуването: 

 

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

приемане на бюджетна прогноза за местните дейности, за периода 2022-2024 г. на 

община Стралджа. 

Гласували:   

 „ЗА” – 13 гласа: „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 

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, Общински съвет-Стралджа взе следното: 

     

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 205 

 

Приема бюджетната прогноза за местни дейности, съгласно Приложение №1 

”Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности”. 

 

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

за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 

периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, 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. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от ЗОС и 

чл. 4, 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 № 206 

 

1.Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

                                                                 

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

отдаване под наем чрез публичен търг на два кабинета с обща площ от 90,00 кв.м., 

находящи се в сградата на СУ“П.К.Яворов“, гр. Стралджа. 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, Петър Драгиев, Нели Тончева, 
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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. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и Глава шеста, 

раздел І, чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за редът за придобиване  на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и 

за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет-Стралджа 

взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 207 

 

І. Общински съвет гр. Стралджа дава своето съгласие да се отдадат под наем 

чрез публичен търг, кабинет за безопасност на движението с площ от 70 кв.м. и кабинет 

за учебна практика 20 кв.м. (обща площ от 90,00 кв.м.), находящи се в сграда с 

идентиф.69660.501.1746.6, застроена площ 336 кв.м., ет. 1, разположена в ПИ с 

идентиф. 69660.501.1746 на СУ“П.К.Яворов“, с адрес гр. Стралджа, ул. „Г.Станчев“ № 

11А, с Акт за публична общинска собственост № 151/12.07.1999г., за срок от 5 /пет/ 

години с начална тръжна месечна цена 90,00 /деветдесет/ лева при следните условия: 

- Кабинетите да се използват по предназначение за обучение на курсисти, за 

придобиване на правоспособност за работа с колесни и верижни трактори и 

агрегатирани към тях работни машини – кат. Твк; самостоятелна работа със 

специализирана и специална самоходна земеделска техника –кат. Твк-3; 

специализирана и специална самоходна мелиоративна техника /машини за земни 

работи/ - кат. Твк-М и придобиване на правоспособност за управление на МПС-кат.“В“. 

- Да се изготви график за ползване на кабинетите и същия да бъде съгласуван с 

директора на СУ“П.К. Яворов“ гр. Стралджа, с цел осигуряване на нормално протичане 

на учебния процес. 

ІІ. Упълномощава Кмета на община Стралджа да организира провеждането на 

публичен търг, съгласно условията приети в т.І от настоящото решение и сключи 

договор. 

По т. 4 Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 22/2950 кв.м. ид. части от застроен 

урегулиран поземлен имот- УПИ XVІ-43, кв.15,  целия с площ от 2950 кв.м., по плана 

на с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол. 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, 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. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС,  чл. 41, ал. 2 

от ЗОС и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за редът за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общински  съвет взе следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е № 208 

 

1. Общински съвет дава своето съгласие, да се ликвидира съсобствеността в 

следния имот: 

 Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ XVІ-43, кв. 15,  целия с площ от 

2950 кв. м.  по плана на с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол, при граници: 

изток- УПИ XV-40; запад-улица; север- УПИ I-42;  УПИ II-41; юг-улица, 

като се  продаде общинската част от съсобствения недвижим имот, а именно: 

- 22/2950 кв.м. ид.части от застроен урегулиран поземлен имот- УПИ XVІ-43, 

кв.15,  целия с площ от 2950 кв. м.  по плана на с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол, 

като се продадат на Димитър Стоянов Стоянов с адрес: гр. София, обл. София, 

бул.“К.Величков“ № 157, ет. 2, ап. 4, в качеството му на съсобственик.  

2. Общински съвет одобрява Пазарна оценка от лицензиран оценител на 

общинската ид. част от  имота, подробно описан в т.1 от решението, както следва: 

-22/2950 кв.м. ид.части от застроен урегулиран поземлен имот- УПИ XVІ-43, 

кв.15,  целия с площ от 2950 кв. м.  по плана на с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол, 

пазарна оценка в размер на  110, 00 лв./сто и десет лева./, при данъчна оценка 66,90 

лв./шестдесет и шест лева и деветдесет стотинки/ 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по 

ликвидиране на съсобствеността и сключи договори за продажба с Димитър Стоянов 

Стоянов.  

4. Плащанията от купувача - Димитър Стоянов Стоянов да се извършват към 

датата на сключване на договора, както следва: 

4.1. Цена на общинската ид. част от  имота: 110, 00 лв./сто и десет лева/ 

4.2. Местен данък (3,00 %)- 3,30 лв. /три лева и тридесет стотинки/ 

4.3. Цена за изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител - 100,00 лв. /сто 

лева/ 

 

По т. 5  Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа, относно 

отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на 

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

отпадъците, през 2020 г. 

Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет-

Стралджа взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 209 

 

Общински съвет-Стралджа приема Отчета за изпълнение на дейностите, 

заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделната част от 

нея - Общинската програма за управление на отпадъците, през 2020 г. 

 

По т. 6 Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

отчетен доклад за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност 2014 г. – 

2020г., община Стралджа за 2020 г. 

Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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           На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА  и чл. 12, ал. 1 от ЗЕЕ, Общински 

съвет –Стралджа взе следното 

   Р Е Ш Е Н И Е № 210 

 

Общински съвет-Стралджа, одобрява отчетния доклад за изпълнението на    

Програмата за енергийна ефективност 2014 г. – 2020 г. на  Община  Стралджа, за 

периода 2014 г. - 2020 г. 

 

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

съгласие за внасяне предложение до Министерство на финансите за трансформиране на 

част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти по уличната  мрежа 

в община Стралджа на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2021г. 

Гласували поименно:   „ЗА” - 14 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева 

„ПРОТИВ”- 1: Тодор Железов; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2  от ЗМСМА и чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., 

Общински съвет взе следното 

                                                    

Р Е Ш Е Н И Е № 211 

 

1. Дава съгласие да бъде внесено предложение до Министерство на финансите за 

трансформиране на 232 000,00 лева от целевата субсидия за капиталови разходи, 

определена по реда на чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. за финансиране на неотложен текущ 

ремонт по уличната  мрежа на община Стралджа 

2. Определя обектите за текущ ремонт от уличната  мрежа на община Стралджа, 

които да бъдат финансирани със средства от трансформираната целева субсидия за 

капиталови разходи, както следва: 

2.1 Рехабилитация на ул. Демокрация в гр. Стралджа о.т. 314 - о.т. 480 по плана 

на гр. Стралджа - 40 000 лв. 

2.2 Рехабилитация на ул. Райна Княгиня в гр. Стралджа о.т. 472 - о.т. 295 по 

плана на гр. Стралджа - 41 000 лв. 

2.3 Рехабилитация на ул. Гео Милев в гр. Стралджа о.т. 218 - о.т. 471 по плана на 

гр. Стралджа  - 76 000 лв. 

2.4 Рехабилитация на ул. Тунджа в гр. Стралджа о.т. 85, 106 - 107 - 108 по плана 

на гр. Стралджа - 35 000 лв. 

2.5 Рехабилитация на улица с. Маленово о.т. 54, о.т. 83, о.т. 82 – 40 000 лв.   

  3. Упълномощава кмета на община Стралджа да внесе предложение в 

Министерство на финансите за трансформиране на средствата на част от целевата 

субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за 

финансиране на разходи за неотложен текущ ремонт на уличната мрежа в община 

Стралджа в съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 89 

от ЗДБРБ за 2021 г. 
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По т. 8 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

предоставяне позиция и мандат на кмета на община Стралджа за становище и гласуване 

в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Ямбол. 

 

Препис-извлечение от разпечатка на постъпило изказване на ел. поща на 

Председателя на ОбС-Стралджа: 

Въпрос от г-н Тодор Железов:  

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Искам да изразя своето становище отностно точката за гласуване на мандат на 

кмета за участието му в заседание на ВиК асоциацията. Ако си спомняте когато 

приемахме бюджета на общината аз единствен гласувах против и основният ми 

мотив беше, че бюджета не е адекватен на приоритетите на живота в общината, 

т.е. той не следваше логиката да решава най-важните и значими за жителите на 

общината проблеми. Един от тези основни проблеми, а за мен най-значимия  бе и си 

остава този за водоснабдяването на селата от нашата община. И тук не говорим 

само за село Недялско в което аз живея, тук говорим за по-голямата част от селaта 

на територията на Община Стралджа,включително и канализацията на самия град. 

 

 Живеем в 21 век, където водата не би трябвало да е лукс, каквато е в момента за 

голяма част от нашите съграждани живеещи в тези села. В тази връзка не мога да 

подкрепя предложеното решение по т.7 и т.8, защото в подробната инвестиционна 

програмата на ВиК асоциацията, за Община Стралджа има предвидени само 3 

обекта в селата Люлин, Зимница и Каменец. Те може и да са важни за ВиК 

асоциацията, може да са важни и за кмета г-н Киров, но определено няма да решат 

проблема с питейната вода в другите села, където хората вече с години имат 

проблем с водата. 

 

Тук е мястото да задам въпроса на кмета г-н Киров, в 21 век кое е по-важно – да 

асфалтираме няколко улици в град Стралджа или хората по селата да имат вода. Ако 

кмета е кмет на всички граждани в общината би трябвало да си отговори първо на 

този въпрос. В т.7 имате искане за промяна на капиталовата субсидия за ремонт на 

улици. Аз гласувах против защото за мен тази субсидия трябваше да отиде за 

ремонти на водопроводите по селата, а не за улици. И улиците са важни, но без вода 

не може да се живее. И ако не ми вярвате, направете си труда, отидете при хората в 

селата, попитайте ги  и ще разберете, че говоря истината. 

 

Това са само част от моите съображения заради които ще гласувам против! 

 

С уважение, 

Тодор Железов 

 

Препис-извлечение от разпечатка на отговор на постъпилото изказване на ел. 

поща на Председателя на ОбС-Стралджа: 

 

Отговор от г-н Атанас Киров: 
 

Уважаеми г-н Железов, 
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          Считам, че поставеният от Вас въпрос е нерелевантен към внесените точки 

в Дневния ред на настоящата сесия и същият буди недоумения, с оглед неговото 

задаване, поради следните причини: 

          На първо място считам, че не сте се запознал достатъчно добре с внесените 

от мен Докладни записки. В точка 7 от Дневния ред е внесено предложение за 

трансформация на част от целевата субсидия за капиталовите разходи, които 

бяха приети с решение на ОбС Стралджа на предходната сесия. Видно от 

докладната записка, става въпрос, че средствата ще бъдат трансформирани от 

основни за текущи ремонти на одобрените вече обекти или т.е. с настоящата 

докладна НЕ СЕ ПРАВИ ПРОМЯНА НА КАПИТАЛОВИЯ СПИСЪК. С оглед на 

горното, считам, че очевидно Вие не правите разлика между трансформиране на 

средства от основни в текущи ремонти и добавяне на обекти в капиталовия 

списък. 

          На следващо място, считам, че коментарът Ви по точка 8 от Дневния ред е 

неотносим към разглеждането в нея, поради обстоятелството, че проектът на 

решение, предвижда предоставяне на Кмета на общината Стралджа мандат в 

Асоциация по ВиК. 

          Община Стралджа е ангажирана с проблемите на обществото, свързани с 

достъпа до питейна вода и това е видно от действията, които сме предприемали 

до сега и които ще предприемаме и за в бъдеще. Предполагам, че много добре 

знаете, поддръжката на водопроводната мрежа се осъществява от ВиК 

операторът на съответната територия. Въпреки това, община Стралджа полага 

грижа и отделя средства и ресурси /човешки и технически/ за спешни и 

неотложни дейности, необходими за водоснабдяване на населението. Подмяната 

на водопроводната мрежа на територията на общината е инвестиция, която 

изисква огромни средства, както много добре знаете, с оглед на многократното 

дискутиране на проблема на сесии на ОбС Стралджа. Напомням Ви, че община 

Стралджа продължава да работи по търсенето на външно финансиране на 

подобен тип обекти, като доказателство за това е и изпълненият вече проект за 

подмяна на водопроводната мрежа в с. Зимница, финансиран по ПРСР 2014-2020. 

          Г-н Железов, препоръчвам Ви внимателно и задълбочено да се запознавате с 

Докладните записки, които внасям в ОбС Стралджа, тъй като зададените от Вас 

въпроси изобщо не кореспондират с тяхната тематика. 

 

Гласували:  

 „ЗА”-14 гласа; „ПРОТИВ”- 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198е, ал. 5 от 

Закона за водите, Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 212 

 

 Общински съвет-Стралджа предоставя на Кмета на Община Стралджа – Атанас 

Киров, позиция и мандат за становище и гласуване на заседанието на Асоциация по  

В и К – Ямбол, което ще се проведе неприсъствено. 



Страница 11 от 19 
 

 Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на 

„Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособената територия, 

обслужвана от „В и К” ЕООД – Ямбол за 2020 г. 

 Точка 2. Разглеждане и приемане на  отчет за изпълнение на бюджета на  АВиК, 

Ямбол за 2020 г.   

 Точка 3. Приемане на бюджет  на АВиК, Ямбол за 2021 г.   

 Точка 4. Обсъждане на подробна инвестиционна програма за 2021 г. на „ВиК” 

ЕООД – Ямбол.    

 

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

Заявление  с Вх. № ТСУИЕ – 296/ 16.02.2021 г. от Стамен Иванов Стамов, собственик 

на ПИ № 30898.38.89 по КК земл. с. Зимница, общ. Стралджа, съгласно ДДД с Вх. рег. 

№ 2997, т. ІV, стр. 67/26.05.2010 г. 

Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а от ЗУТ, Общински съвет- 

Стралджа взе следното 

     Р Е Ш Е Н И Е № 213 

 

 І. Общински съвет-Стралджа допуска изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ ПИ № 

30898.38.89 по КК земл. с. Зимница, общ. Стралджа, с който ПИ № 30898.38.89 по КК 

земл. с. Зимница, общ. Стралджа се урегулира с отреждане „За производствена и  

складова дейност и производство на ел.енергия от възобновяеми източници“, при 

спазване на следните технически показатели: 

     1. Плътност на застрояване – до 80% 

      2. Интензивност на застрояване – до 2 

     3. Минимална озеленена площ – 20% 

      4. Максимална височина – до 10м  

      5. Устройствена зона - предимно производствена. 

      

            Новият УПИ да приеме №  І89 в кв.38. 

 

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

Заявление  с Вх. № ТСУИЕ – 295/ 16.02.2021 год. от Милен Иванов Стамов, собственик 

на ПИ №30898.38.90 по КК земл. с. Зимница, общ. Стралджа, съгласно ДДД с Вх. рег. 

№ 2997, т. ІV, стр. 67/26.05.2010 год. 

Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а от ЗУТ, Общински съвет- 

Стралджа взе следното 

     Р Е Ш Е Н И Е № 214 

 

І. Общински съвет-Стралджа допуска изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ ПИ № 

30898.38.90 по КК земл. с. Зимница, общ. Стралджа, с който ПИ №30898.38.90 по КК 

земл. с. Зимница, общ. Стралджа се урегулира с отреждане „За производствена и  

складова дейност и производство на ел. енергия от възобновяеми източници“, при 

спазване на следните технически показатели: 

     1. Плътност на застрояване – до 80% 
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      2. Интензивност на застрояване – до 2 

      3. Минимална озеленена площ – 20% 

      4. Максимална височина – до 10м  

      5. Устройствена зона - предимно производствена. 

      

       Новият УПИ да приеме №  ІІ90 в кв.38. 

 

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

приемане на отчет по изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на 

детето за 2020 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на 

община Стралджа. 

Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от 

Правилника за прилагане Закона за закрила на детето (ППЗЗД), Общински съвет- 

Стралджа взе следното 

     Р Е Ш Е Н И Е № 215 

 

 1. Приема Отчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за 

закрила на детето за 2020 г.; 

 2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на община 

Стралджа. 

 

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

изменение на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община 

Стралджа. 

Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет- Стралджа взе следното 

 

      Р Е Ш Е Н И Е № 216 

 

1.  Изменя Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община 

Стралджа по следния начин: 

 

В Раздел  първи Общи положения чл.2, ал.1 се изменя, както следва: 

БИЛО: 

  Чл. 2. (1) С оглед задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни 

кадри, Община Стралджа може да отпуска стипендии на студенти, обучаващи се в 

редовна форма на обучение по бакалавърски и магистърски програми във висши  

училища в Република България.  

 

СТАВА: 

Чл. 2. (1) С оглед задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни 

кадри, Община Стралджа може да отпуска стипендии на студенти, обучаващи се в 
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редовна или задочна форма на обучение по бакалавърски и магистърски програми във 

висши  училища в Република България. 

 

В Раздел  втори Условия за отпускане на стипендия чл. 7 се изменя, както следва: 

БИЛО: 

 Чл. 7. Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят на следните условия: 

 1. Имат постоянен адрес на територията на Община Стралджа. 

 2. Записани в първа или последваща учебна година и учат редовна форма на 

обучение във висши училища, на територията на Република България, акредитирани от 

Националната агенция за оценяване и акредитация. 

 3. При подаване на заявление за предоставяне на стипендия кандидатите 

записани във втора или последваща година на обучение, следва да имат общ успех от 

положените изпити през предшестващия семестър не по-малък от добър 4.00, а в 

случай, че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е 

не по-малък от 4,50. 

 

СТАВА: 

 Чл. 7. Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят на следните условия: 

 1. Имат постоянен адрес на територията на Община Стралджа. 

 2. Записани в  първа или последваща учебна година и учат редовна или задочна 

форма на обучение във висши училища, на територията на Република България, 

акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация . 

 3. При подаване на заявление за предоставяне на стипендия кандидатите 

записани във втора или последваща година на обучение, следва да имат общ успех от 

положените изпити през предшестващия семестър  не по-малък от добър 4.00, а в 

случай, че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е 

не по-малък от 4,50. 

 4. Кандидатите за стипендия, учащи в задочна форма на обучение могат да 

кандидатстват в срок до пет години от завършването на средното си образование.  

 

В Раздел  втори Условия за отпускане на стипендия чл.8 се изменя, както следва: 

БИЛО: 

 Чл. 8. (1) Кандидатите за стипендия подават до Кмета на Община Стралджа 

Заявление, съгласно Приложение № 1, придружено със следните документи: 

 1. Заверено с гриф „вярно с оригинала” копие от студентската книжка или копие 

на дипломата за средно образование, в случай, че кандидатът  е новоприет студент. 

 2. Представят уверение за записан семестър, съответно на учебна година, като 

доказателство за обучение в редовна форма. 

 3. Мотивационно писмо, изразяващо цели и/или постиженията им. 

 

СТАВА: 

Чл. 8. (1) Кандидатите за стипендия подават до Кмета на Община Стралджа 

Заявление, съгласно Приложение №1, придружено със следните документи: 

 1. Заверено с гриф „вярно с оригинала” копие от студентската книжка или копие 

на дипломата за средно образование в случай, че кандидатът е новоприет студент. 

 2. Представят уверение за записан семестър, съответно на учебна година, като 

доказателство за обучение в редовна или задочна форма. 

 3. Мотивационно писмо, изразяващо цели и/или постиженията им. 
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По т. 13 Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

определяне размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в община 

Стралджа. 

 Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет-Стралджа взе 

следното 

     Р Е Ш Е Н И Е № 217 

 

I. Определя индивидуални  основни месечни заплати на кметове на кметства в 

Община Стралджа, считано от 01.02.2021 г. както следва: 

 

            1. Кмет на кметство Воденичане –       1 015,30 лв. 

            2. Кмет на кметство Зимница –            1 265,00 лв. 

            3. Кмет на кметство Иречеково –         1 015,30 лв. 

            4. Кмет на кметство Каменец –            1 015,30 лв. 

            5. Кмет на кметство Лозенец –             1 015,30 лв. 

 

По т. 14  Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, 

за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на два язовира – публична 

общинска собственост, първият представляващ ПИ с идентификатор 20804.70.149, 

находящ се в землището на с. Джинот, общ. Стралджа, вторият представляващ ПИ с 

идентификатор 55244.180.149, находящ се в землището на с. Палаузово, общ. 

Стралджа, чрез предоставянето му под наем  за срок от 10 години. 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, 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. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС във връзка с § 12, 

т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение 

на Закона за водите,  § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и чл. 47, 

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 и 

вещи-общинска собственост, Общински съвет- Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 218 

 

1. Общински съвет-Стралджа дава съгласие за откриване на процедура за избор 

на оператор на язовирната стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на следните имоти-публична общинска собственост, чрез 

предоставянето им под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, за следните имоти: 

- ПИ с идентификатор 20804.70.149/стар номер  000149/, с НТП: Язовир, с площ 

14.101 дка, по КККР на с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол, АОС /публична/  
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№ 2508.19.08.2020 г. , при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 310,22 

лв. без ДДС. 

- ПИ с идентификатор 552.44.180.149 /стар номер  000149/, с НТП: Язовир, с 

площ 22.598 дка, по КККР на с. Палаузово, общ. Стралджа, обл. Ямбол, АОС 

/публична/ № 2511/19.08.2020 г. , при начална годишна тръжна цена за отдаване под 

наем 495,15 лв. без ДДС. 

2. Общински съвет-Стралджа упълномощава кмета на община Стралджа да 

извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга с явно наддаване 

по реда на 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 и вещи-общинска собственост и сключи договор за наем със спечелилият  

Изпълнител/Оператор на язовирната стена.            

 

По т. 15 Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии 

на община Стралджа, за 2021 г. 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, 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. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 от ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, 

ал. 1  и ал. 3, чл. 7, ал. 1 и 4 от НУРВИДГТОДСПДНГП, Общински съвет- Стралджа взе 

следното 

     Р Е Ш Е Н И Е № 219 

 

І. Общински съвет-Стралджа приема годишния план за ползване на дървесина в горски 

територии – общинска собственост, включващ следните отдели/подотдели: 

                                           I. Възобновителни сечи 

1. Нискостеблени 

Отдел Землище Площ 

(ха) 

Дърве

сен 

вид 

Стояща 

(пл/м3) 

Лежаща 

(пл/м3) 

Едра 

(пл/м3

) 

Средна 

(пл/м3) 

Дребна 

(пл/м3 

Дърва 

(пл/м3 

 

Вър 

шина 

(пл/м3 

130 з гр.Страл-

джа 

3.2 Ака- 

ция, 

гледи-

чия 

163 145 5 - 70 70 18 

221 а с.Войни- 

ка 

3.69 Ака- 

ция, 

гледи-

чия 

225.2 174.2 5 30 83 56.2 51 

304 д 

 

гр.Страл-

джа 

2.4 Ака- 

ция, 

гледи-

чия 

164.5 152.5 - 5.2 54.8 92.5 12 

Общо  9.29  552.7 471.7 10 35.2 207.8 218.7 81 
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II.Отгледни сечи 

Отдел Землище Площ 

(ха) 

Дървесен 

вид 

Стояща 

(пл/м3) 

Лежаща 

(пл/м3) 

Едра 

(пл/м3) 

Средна 

(пл/м3) 

Дребна 

(пл/м3) 

Дърва 

(пл/м3

) 

 

Върш-

ина 

(пл/м3

) 

225 в 

 

с.Войника 20.7 черен бор 250 229 21 40 1 167 21 

225 ж с.Войника 16.6 черен 

бор,бял бор 

320 297 10 52 1 234 23 

Общо  37.3  570 526 31 92 2 401 44 

 

ІІ.Продажба на добита дървесина за нуждите на населението да става на следните цени: 

Акация/гледичия: 

Едра строителна дървесина – 59,00 лв./ пл.м³ 

Средна строителна дървесина – 57,00 лв./пл.м³ 

Дребна строителна дървесина – 57,00 лв./пл.м³ 

Колове /дебелина на тънкия край 8-10 см/-110 лв/пл.м³ 

Дърва за огрев – 57,00 лв./пл.м³ 

Вършина – 38,00 лв./пл.м³ 

Забележка: посочените цени са без ДДС 

ІІІ. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии – общинска 

собственост за 2021г., както следва: 

 

1. На основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗГ и чл.5, ал.1, т.2 от 

НУРВИДГТОДСПДНГП, ползването на дървесина от общински горски територии на 

община Стралджа да се осъществи чрез добив и продажба на добита дървесина от 

временен склад на населението на община Стралджа, както и за нуждите на община 

Стралджа/кметства, детски градини и училища/, от следните отдели: 130/з, 221/а, 304/д.  

2. На основание чл.112, ал.1,т.1 от ЗГ и чл. 5,ал.1 т.1 от НУРВИДГТОДСПДНГП, 

ползването на дървесина в общинските горски територии на община Стралджа да се 

осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен от следните 

отдели/подотдели: 225 в, 225 ж на юридически или физически лица, регистрирани по 

Търговския закон, след провеждане на търг или конкурс.  

 
ІV. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира всички дейности за 

възлагане добива и продажбата на дървесина. 

 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 45/2180 кв. м. идеални части от 

застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IX-536, кв. 55,  целия с площ от 2180 кв. м. 

по плана на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол. 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, 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; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС,  чл. 41, ал. 2 

от ЗОС и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за редът за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет-Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 220 

 

1. Общински съвет дава своето съгласие, да се ликвидира съсобствеността в 

следния имот: 

- Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ IX-536, кв. 55,  целия с площ от 2180 

кв.м. по плана на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол, при граници: 

изток-УПИ X-536; запад-УПИ VIII-535; УПИ VI-533; УПИ V-533 ; север-XVI-530; юг- 

улица, като се  продаде общинската част от съсобствения недвижим  имот, а именно: 

           - 45/2180 кв.м. ид.части от застроен урегулиран поземлен имот УПИ IX-536, 

кв.55,  целия с площ от 2180 кв.м.  по плана на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол, 

като се продадат на „Елит Газ Сливен“ ООД, с ЕИК: 119631685, седалище и адрес на 

управление: гр. Сливен, обл. Сливен, ул.“Карандила“ № 42, представлявано от 

управителя Иван Неделчев Костов, в качеството му на съсобственик.  

2. Общински съвет одобрява Пазарна оценка от лицензиран оценител на 

общинската ид. част от  имота, подробно описан в т.1 от решението, както следва: 

- 45/2180 кв.м. ид.части от застроен урегулиран поземлен имот УПИ IX-536, 

кв.55,  целия с площ от 2180 кв.м.  по плана на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол, 

пазарна оценка в размер на  225, 00 лв./двеста двадесет и пет лв./, при данъчна оценка 

193,00 лв. /сто деветдесет и три лв./ 

            3. Упълномощава кмета на общината  да извърши всички действия по 

ликвидиране на съсобствеността и сключи договори за продажба с „Елит Газ Сливен“ 

ООД представлявано от управителя Иван Неделчев Костов. 

4. Плащанията от купувача - „Елит Газ Сливен“ ООД да се извършват към датата 

на сключване на договора, както следва: 

4.1. Цена на общинската ид. част от  имота: 225,00 лв./двеста двадесет и пет лв./ 

4.2. Местен данък (3,00 %)- 6,75 лв. /шест лв. и седемдесет и пет ст./ 

4.3. Цена за изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител-100,00 лв./сто лв./ 

 5.  Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 

от Административнопроцесуалния кодекс, предвид спазването на кратък срок относно 

инвестиционно намерение на купувача. 

 

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

Годишен доклад за наблюдение и изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Стралджа  2014-2020 г., за 2020 г.  

Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от ЗРР, Общински 

съвет- Стралджа взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 221 

 

 Общински съвет-Стралджа, одобрява Годишния доклад за наблюдение на  

изпълнението на общинския план за развитие 2014 г. – 2020 г. на Община Стралджа, за 

2020 година. 
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По т. 18  Докладна записка от Атанас Киров- кмет на община Стралджа, относно 

изменение на Решение № 198 от Протокол № 17 от 25.02.2021г. на Общински съвет – 

Стралджа. 

 

Препис-извлечение от разпечатка на постъпило изказване на ел. поща на 

Председателя на ОбС-Стралджа и отговорите към него: 

 

Въпрос на г-н Ст. Георгиев: 

По т. 18 от дневния ред гласувам "въздържал се", тъй като:  

 

1. В Решение 198 и предхождащите го разисквания от сесията на ОбС Стралджа от 

25.02.2021 г. не се споменават договори, които изтичат още през м. Март, а в 

обосновката на проекторешението се споменават вече изтекли договори. 

 

Отговор на г-н Атанас Киров: Част от договорите изтичат в края на април месец, 

друга част в края на юни месец тази година. 
 

2. Би трябвало невъзможно късите срокове да са били известни и преди месец.  

3. Не е ясно какво налага съкращаването на срока на новите договори от 5 години на 

27 месеца. 

 

Отговор на г-н Атанас Киров: Поради недостатъчното технологично време за 

подготовка на голяма обществена поръчка се налага срока за възлагане да бъде 

променен на 27 месеца. Това съвпада и с края на мандата. 
 

4. В новото проекторешението липсва т. 3 от Решение 198, а с това и 

задължаването на Кмета да следва разпоредбите на ЗОП. 

 

Отговор на г-н Атанас Киров: т. 3 от Решение № 198 на ОбС не се променя. 
  

Г-н Стоян Георгиев: Благодаря за отговора. Остава само забавянето по 

предприемането на навременни действия за изпълнение буквата на закона. Надявам 

се, че ще се предприемат действия за предотвратяване на подобни пропуски и 

забавяния.  

 

Гласували:  

 „ЗА”-13 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 2. Приема се. 

  

 Поради изтичане срока на договорите за извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от квотата на община Стралджа и недостатъчното 

технологично време за подготовка на обществена поръчка със срок на възлагане от 5 

години и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона 

за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията 

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси, Общински съвет- Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 222 
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I. ИЗМЕНЯ точка 2 от Решение № 198 от Протокол № 17 от 25.02.2021 г. на 

Общински съвет – Стралджа, както следва: 

„2. Услугата по т. 1 да бъде възложена за срок от 27 (двадесет и седем) месеца.” 

II. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл. 60, ал. 1 

от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид откриване, провеждане и 

избор на изпълнител на услугата в най-кратки срокове. 

III. Възлага на Кмета на Община Стралджа осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

По т. 19  Няма регистрирани постъпили изказвания, питания, становища и 

предложения на ел. адрес на Председателя.  

 

Уважаеми колеги, поради изчерпване на дн. ред, закривам 18-то заседание от 

разстояние на ОбС-Стралджа, с приемане на неприсъствени решения.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № VI – разпечатка/ 

 

Към протокола са приложени всички разпечатки от ел. кореспонденция на 

заседанието на ОбС-Стралджа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател ОбС-Стралджа: /п/ 

                                          Инж. ИВАН МИТЕВ 

Водещ протокола:  /п/ 

                            Т. Бошнакова 


