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П Р О Т О К О Л 

№ 29 
 

         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 27.01.2022 г., от 10:00 ч., се проведе 29 - 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 29-то заседание на ОбС 27.01.2022г.  

 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 17 регистрации. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № Ia – разпечатки/ 

 

II. КВОРУМ,  ОТКРИВАНЕ НА 29-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 29-то заседание на 

ОбС-Стралджа, проведено от разстояние, на 27.01.2022 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  conevi5355@abv.bg 

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

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

5 ХРИСТО СТОЙНОВ ХРИСТОВ  apostolovaa@abv.bg 

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

7 ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАГИЕВ  pe666oo@abv.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 

12 КОЙЧО ТОНЧЕВ КОЙЧЕВ  koichy@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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13 ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ  murra_2002@abv.bg 

14 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ  ivangeorgiev0403abv.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 ДН. РЕД  
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати писмо с вх.№ 14/26.01.2022 г. за 

оттегляне на докладна записка и предложение за приемане на дн. ред на заседанието в 

прикачени файлове, чрез ел. писмо, формуляр за гласуване до всички регистрирали се 

участници./ПРИЛОЖЕНИЕ № III – разпечатка/ 

 

Формулярът за гласуване по приемане на дн. ред в неприсъствено 29-то 

заседание от разстояние бе върнат попълнен с изразения вот от 17 регистрирали се 

съветници, на ел. поща на Председателя. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IIIа – разпечатка/ 

 

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

 

IV. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕ ДНЕВЕН РЕД 

Инж. Иван Митев- председател на ОбС, обяви резултата от гласуването и 

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

съдържание: 

 

Гласували в заседание от разстояние: 

           „ЗА”-17 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

  

На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2  от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 345 

І. Приема за 29-то заседание  следният 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,относно 

ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на 

животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. 

 2. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и 

финанси, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община гр. 

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

31.12.2021 г. 

3. Докладна записка от  Гроздан Иванов- зам.- кмет и председател на 

МКБППМН- Община Стралджа, относно отчет   за    дейността  на  Местната    комисия   

за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в 

Община Стралджа през 2021г. 

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

приемане на Общински план за младежта за  2022 година на община Стралджа. 

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

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

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

за периода /2021 – 2030г./. 

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

годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2022 г. 

7. 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 № BG06RDNP001-

19.088-0001-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на територията  на гр. Стралджа 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на 

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

фонд за развитие на селските райони. 

8.  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 № BG06RDNP001-

19.088-0002-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на част от населените места на 

община Стралджа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за 

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

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

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

 

Съветниците НЕ отговарят на това писмо. 

 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IV – разпечатка/ 

 

 

V. ГЛАСУВАНЕ ПО ДНЕВЕН РЕД 29/27.01.2022 г. 

 Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати формуляр за гласуване по точки 

от дн. ред, чрез ел. писмо до всички регистрирали се участници. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № V – разпечатка/ 

 

Формулярът за гласуване по точки от дн. ред, бе върнат попълнен с изразения 

вот от 17 регистрирали се съветници, на ел. поща на Председателя. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № Vа – разпечатка/ 
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VI. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСУВАНЕ ДН. РЕД 

Инж. Иван Митев- председател на ОбС, обяви резултата от гласуването и 

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

съдържание: 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, обявявам резултатите от 

гласуването: 

 Няма постъпили въпроси и изказвания по дн. ред от т.1 до т.9 вкл. 

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

ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на 

животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

            инж.Иван Митев, Цони Цонев,  

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, Иван Георгиев, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Стоян Георгиев, Мария Толева, Димчо Стойков, 

Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

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

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.37и и чл.37о от Закона за собственост и 
ползване на земеделските земи,  Общински съвет- Стралджа взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 346 

1. Общински съвет Стралджа определя пасищата, мерите и ливадите от общински 

поземлен фонд за стопанската 2022 / 2023г. за общо и индивидуално ползване 
съгласно Приложение №1.  

2. Дава съгласие за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд за 

индивидуално ползване на собственици на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада. 

3. Определя годишна наемна цена за пасища, мери и ливади от общински поземлен 
фонд за индивидуално ползване в размер на 10.00лв/дка. 



 

Страница 5 от 10 
 

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договори от стопанската 2022 / 

2023г. за срок от 6 години с правоимащите животновъди след заплащане на 
наемната цена определена в настоящото решение. 

5. Приема Годишен план за паша за стопанската 2022 / 2023 година в общинските 
пасища и мери в землищата на общината, съгласно Приложение №2. 

 

По т. 2 Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и 

финанси, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община гр. 

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

Гласували:   „ЗА” – 17 гласа: 

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

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната, Общински съвет- Стралджа взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 347 

Одобрява отчета за получените командировъчни пари за четвъртото 
тримесечие на 2021 г. от: 

- Председателя на общински    съвет г-н   Иван Митев, в страната в   размер на 

0 лв., в чужбина в размер на 0 лв. 

- Кмета на общината г-н Атанас Киров, в страната в   размер на 0 лв., в 

чужбина в размер на 0 лв. 

 

По т. 3 Докладна записка от  Гроздан Иванов- зам.- кмет и председател на 

МКБППМН- Община Стралджа, относно отчет   за    дейността  на  Местната    

комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните в Община Стралджа през 2021г. 

 Гласували:   „ЗА” - 17 гласа: 

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

 

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

местната администрация /ЗМСМА/ и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет- 

Стралджа взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 348 

1. Приема  отчет   за  дейността  на  Местната   комисия   за   борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа 
през 2021г.  

 

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

приемане на Общински план за младежта за  2022 година на община Стралджа. 

 

 

Гласували:   „ЗА” - 17 гласа: 

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

 

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

администрация, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет-

Стралджа взе следното 

           

Р Е Ш Е Н И Е № 349 

1. Приема Общински план за младежта за 2022г. на община Стралджа. 

 

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

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

Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област 
Ямбол за периода /2021 – 2030г./. 

Гласували:   „ЗА” - 17 гласа: 

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

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 350 

1.Приема Мониторингов доклад на община Стралджа за 2021г. в изпълнение на 

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

за периода /2021 – 2030г./. 
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По т. 6 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост през 2022 г. 

 Гласували:   „ЗА” - 17 гласа: 

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

 

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински 
съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 351 

 

1.Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2022г. 

 

По т. 7  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 № 

BG06RDNP001-19.088-0001-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на територията  

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

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

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

инж.Иван Митев, Цони Цонев,  

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, Иван Георгиев, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Стоян Георгиев, Мария Толева, Димчо Стойков, 

Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

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

 

На основание чл.21 ал.1т.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, ПМС № 215/2018 г., Общински съвет-Стралджа взе 

следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 352 

 

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 Рехабилитация на улична 

мрежа на територията на гр.Стралджа по програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., мярка 19“Водено от общностите местно развитие“по 

подмярка 19.2“Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“, при следните основни параметри: 

 

Максимален размер на дълга 328 064,67 лв. (Триста двадесет и осем хиляди 
шестдесет и четири лева и 0,67 ст.), за допустими разходи по проекта; 

Валута на дълга – лева  

Вид на дълга – краткосрочен  дълг;  

Срок за усвояване – до 31.12.2022 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 № BG06RDNP001-
19.088-0001-C01 от 21.12.2020г.  и  собствени бюджетни средства; 

 

Начин на обезпечение на кредита:  вземанията на Община Стралджа по  

Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.088-0001-C01 от 21.12.2020г. 
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. 
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По т. 8 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 № 

BG06RDNP001-19.088-0002-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на част от 

населените места на община Стралджа за предоставяне на безвъзмездна финансова 

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

Гласували поименно:   „ЗА” - 17 гласа: 

           инж.Иван Митев, Цони Цонев,  

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, Иван Георгиев, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Стоян Георгиев, Мария Толева, Димчо Стойков, 

Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

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

 

            На основание чл.21 ал.1т.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, ПМС № 215/2018 г., Общински съвет-
Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 353 

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 Рехабилитация на уличната 

мрежа в част от населените места на община Стралджа по програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г.,мярка 19“Водено от общностите местно 

развитие“по подмярка 19.2 19.2“Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие“, при следните основни параметри: 

 

Максимален размер на дълга 255 250,30 лв. (Двеста петдесет и пет хиляди двеста и 

петдесет лева  30 ст.), за допустими разходи по проекта; 

Валута на дълга – лева  

Вид на дълга – краткосрочен  дълг;  

Срок за усвояване – до 31.12.2022 г. 

Условия за погасяване:  
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- 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 № BG06RDNP001-
19.088-0002-C01 от 3.08.2020г.  и  собствени бюджетни средства; 

 

Начин на обезпечение на кредита:  вземанията на Община Стралджа по  

Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.088-0002-C01 от 3.08.2020г. 

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

Няма регистрирани постъпили изказвания, питания, становища и предложения от 
общинските съветници на ел. адрес на Председателя. 

Уважаеми колеги, поради изчерпване на дн. ред, закривам 29-то заседание от 

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

  

Съветниците НЕ отговарят на това ел. писмо. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ VI – разпечатка/ 

 

 

Към протокола са приложени всички разпечатки от ел. кореспонденция на 

заседанието на ОбС-Стралджа.   

 

 

 

Председател ОбС-Стралджа:  

                                          Инж. ИВАН МИТЕВ 

Водещ протокола:   

С. Атанасова 


