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П Р О Т О К О Л 

№ 32 

 
 

 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 

31.03.2022 г., от 10:00 ч., в Заседателна зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“ се 

проведе 32 - ро заседание  на Общински съвет – Стралджа. При спазване на санитарно-

противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на 

страната, на заседанието присъстват общинските съветници, кмета на общината, секретаря 

и длъжностни лица от общинска администрация, ангажирани с докладите от съответния 

ресор.  

 

Присъстват 16 от 17 общински съветници.  

Отсъстват: Ангел Ангелов. 

 

 Инж. Иван Митев: 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 към предложеният проект за дневен ред да бъдат включени 

допълнително  

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

предложение за утвърждаване на ценоразпис с единични продажни цени на  дървесина, 

добита от горски територии – общинска собственост. 

 

като т.13  Докладна записка от Атанас Киров- кмет на община Стралджа, относно 

издаване на запис на заповед от Община Стралджа в полза на ДФ «Земеделие», 

обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

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

развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., във връзка със 

Споразумение № РД50-42/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за  водено от 

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

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

  
като т. 14  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

Други предложения не постъпиха и инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта 

за дневен ред. 

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

 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______ 

               гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-60, факс:64-04 

                                            e-mail: obshtina@straldzha.bg 
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Р Е Ш Е Н И Е № 362 

 

 

І. Приема за 32-ро заседание следният  

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

 

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

одобряване на инвестиция за 2022г направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол. 

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

Вх.№ ТСУИЕ – 2200 / 14.12.2021 год. от ОД“Земеделие“-Ямбол и Докладна от 

арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

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

с Вх.№ ТСУИЕ – 276 / 14.02.2022 год. от „ЕОН България“ ЕООД, представлявано от Йонко 

Николов Николов – управител, чрез пълномощник Стоян Георгиев Киров и Докладна от 

арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

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

изпълнение на Общия устройствен план на Община Стралджа и за наблюдение и контрол 

на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на ОУП за 2021 г.    

5. Докладна записка от Атанас Киров - 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 2021 

г. 

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

доклад за 2021 година за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на община Стралджа за периода 2021 – 2027 г. 

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

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 

01.01.2021 г до 31.12.2021 г. 

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

изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи- общинска собственост. 

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

одобряване на инвестиция за 2022г направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол. 

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

удостояване на Славка Митева Калчева със звание „Почетен гражданин” на град Стралджа. 

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

приемане на: 

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

на детето за 2021г. 

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



Страница 3 от 23 
 

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

предложение за утвърждаване на ценоразпис с единични продажни цени на  дървесина, 

добита от горски територии – общинска собственост. 

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

на запис на заповед от Община Стралджа в полза на ДФ «Земеделие», обезпечаващ 

авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от 

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

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., във връзка със Споразумение № 

РД50-42/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за  водено от общностите местно развитие 

на СНЦ «МИГ-Стралджа 2016г.» по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР 2014-2020г. 

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

 

 

 

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

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

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по 

докладната записка: Уважаеми дами и господа общински съветници, изключително съм 

щастлив да ви видя и за това, че сесията се провежда присъствено. По докладната записка 

искам да кажа, че е направена инвестиция от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол поради 

производствена необходимост за ПС Иречеково.  На 04.02.2022г. се проведе работна среща 

на комисията назначена със заповед № АЯ-21-00002-25.01.2022г. на Председателя на АВиК 

– Ямбол, която извърши проверка по документи във връзка с монтаж на потопяема помпа и 

ел.табло за осигуряването на вода от ПС Иречеково. Направената инвестиция в размер на 

2028.88 /две хиляди и двадесет и осем лева и 0,88 ст/ е извършена законосъобразно и в 

пълен размер. Според констатациите активът функционира и ще се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол, който предоставя услуги по 

ВиК срещу заплащане в обособената територия. За работата на комисията бе изготвен 

протокол, с предложение за провеждане на процедура по приемане на актива, предаване 

управлението на обекта на асоциацията по ВиК, и допълване на приложение №1 от 

договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите. 

 

 Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави думата на председателя на 

ПК по бюджет и финанси, за становище. 

Г-н Димчо Стойков: Комисията разгледа и приема пректорешението.  

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

Петър Драгиев, Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

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 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.19, ал1 т.4 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, Общински съвет- 

Стралджа взе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 363 

  

Одобрява инвестицията направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол и задължава Кмета на 

Община Стралджа да организира приемане-предаването на активи и  завеждането им в 

баланса на Община Стралжа както следва: 

 ДМА, представляващ Потопяема помпа MBS B/4M плюс ел.табло за ПС „Иречеково“ – 

2028,88 лв. /две хиляди и двадесет и осем лева и 0,88 ст/ 

 

 

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

Вх.№ ТСУИЕ – 2200 / 14.12.2021 год. от ОД“Земеделие“-Ямбол и Докладна от 

арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по 

докладната записка: Постъпило е Писмо  с Вх.№ ТСУИЕ – 2200 / 14.12.2021 год. от 

ОД“Земеделие“-Ямбол с което се желае да се осигури транспортен достъп до имоти – 

Държавна собственост, находящи се в землище с.Каменец, общ.Стралджа – бивш стопански 

двор. 

    С КВС землище с.Каменец е извършено  парцелиране на стопанския двор, 

находящ се югоизточно от селището. Особеното в случая, че поради недоглеждане, или 

явна грешка всички новопредвидени парцели са обградени с имоти общинска собственост с 

Ид.№ 35794.60.301 и Ид.№ 35794.60.299. Фактически те запушват достъпа до 

транспортните пътища с Ид.№ 35794.60.6 – местен път и № 35794.41.3 – път ІІІ-ти клас от 

Републиканската пътна мрежа. Въпреки, че вътрешната улична мрежа излиза на по-рано 

споменатите транспортни имоти, фактически достъпа е незаконен, тъй като преминават 

през общинска собственост.  В тази ситуация де юре прави невъзможно ползването на 

целия стопански двор. 

    Съгласно писмото от ОД“Земеделие“-Ямбол, ПИ № 35794.60.301 и ПИ № 

35794.60.299  са с начин на трайно ползване – пасище, мера, но не попадат  в 

специализирания слой „Постоянно затревени площи“. Този факт прави възможно 

разглежданите имоти с Ваше Решение, да бъдат трансформирани в общинска частна 

собственост, след което да се изработи парцеларен план. С него ще се предвидят пътища, 

захранващи имотите в стопански двор, тъй като  задължение на Общината е да осигури 

транспортен достъп до всеки имот. 

      Такова Решение на ОбСъвет-Стралджа, за трансформиране в частна общинска 

собственост и допускане на ПУП, ще даде възможност да се образуват и общински парцели 

годни за застрояване.       

Г-н Стоян Георгиев: Кой ще се възползва от решението на общински съвет? 
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Г-н Атанас Китов: Искането е отправено от Областна дирекция по земеделие. За 

подробности може да се обърнете към Дирекцията, но така или иначе ние сме длъжни да 

осигурим достъп. 

 

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави думата на 

председателя на ПК по устройство на територията и евроинтеграция, за становище. 

Г-н Христо Стойнов: Комисията разгледа и приема проекторешението.  

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 15 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

 Петър Драгиев, Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

 Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,  

 Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов 

 „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-  1 глас - Стоян Георгиев. Приема се. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 от ЗМСМА и чл.124а от ЗУТ, Общински съвет-

Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 364 

 

      І.Общински съвет гр.Стралджа  допуска изработване на ПУП-ПП, с който ще се 

предвиди транспортен достъп до всички имоти в стопански двор с.Каменец, общ.Стралджа. 

 

      ІІ. Общински съвет гр.Стралджа  допуска изработване на ПУП-ПРЗ, с който 

неурегулираните до момента имоти се урегулират, като при възможност се образуват и 

общински парцели, годни за застрояване. 

 

 

 

 

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

с Вх.№ ТСУИЕ – 276 / 14.02.2022 год. от „ЕОН България“ ЕООД, представлявано от Йонко 

Николов Николов – управител, чрез пълномощник Стоян Георгиев Киров и Докладна от 

арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  

докладната записка: Постъпило е заявление за изработване на ПУП-ПП, във връзка с 

изграждане на кабел от ПИ № 11661.220.173 по КК землище с.Воденичане, общ.Стралджа 

до бъдеща повишаваща п/ст „Стралджа“. Трасето преминава по полски пътища – общинска 

собственост и на две места пресича Национална пътна мрежа – АМ „Тракия“ и път 7007. 

Искането е придружено със Задание за проектиране, съгласно изискванията  на чл.125 от 

ЗУТ и графична част към него с предвижданото трасе.  Представен е и Протокол за 

предварителен оглед, с който ОПУ – Ямбол, не възразява върху трасето, при определени 

условия описани в протокола.       
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Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави думата на председателя на 

ПК по устройство на територията и евроинтеграция, за становище. 

Г-н Христо Стойнов: Комисията разгледа и приема проекторешението. 

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

 Петър Драгиев, Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

 Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

 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, т.11 от ЗМСМА и чл.124а от ЗУТ, Общински съвет -

Стралджа взе следното  

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 365 

 

       І.Общински съвет гр.Стралджа допуска изработване на ПУП-ПП, касаещ трасе на 

ел.кабел от ПИ № 11661.220.173 по КК землище с.Воденичане, общ.Стралджа до бъдеща 

повишаваща п/ст „Стралджа“.                

 

 

 

 

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

изпълнение на Общия устройствен план на Община Стралджа и за наблюдение и контрол 

на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на ОУП за 2021 г.    

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  

докладната записка: Общият устройствен план на община Стралджа и Екологичната оценка 

към него бяха приети  на заседание на общинския съвет на 29.11.2018 г. с Решение № 546 

от Протокол № 37/ 29.11.2018 г. и обнародван в брой 107 на Държавен вестник  от 

28.12.2018 г.  По същество той представлява основа за цялостното устройство на 

територията на общината. Предвижданията му определят общата структура и 

преобладаващото предназначение на териториите, видът на техническата инфраструктура, 

обектите на културно-историческото наследство и мерките за опазване на природната 

среда. 

             На основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ и обобщената справка към Екологичната 

оценка към него кметът на общината ежегодно представя доклад за приемане от общинския 

съвет за изпълнението на общия устройствен план на общината и наблюдение и контрол на 

въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на ОУП. 

Във връзка с този ангажимент предоставям на вашето внимание „Доклад за 

изпълнение на Общия устройствен план на Община Стралджа и за наблюдение и контрол 

на въздействието върху околната среда“ в резултат от прилагане на ОУП за 2021 г. 
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Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави думата на председателя на 

ПК по устройство на територията и евроинтеграция, за становище. 

Г-н Христо Стойнов: Комисията разгледа и приема проекторешението. 

  

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

Гласували:   „ЗА” – 16 гласа: 

   

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

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и т.24 ЗМСМА и  във връзка с чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, 

Общински съвет-Стралджа взе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 366 

  

              Общински съвет Стралджа приема  Доклад за изпълнение на Общия устройствен 

план на Община Стралджа и за наблюдение и контрол на въздействието върху околната 

среда в резултат от прилагане на ОУП за 2021 г. 

 

 

 

 

По т. 5 Докладна записка от Атанас Киров - 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 2021 

г. 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  

докладната записка: Необходимостта от вземане на решение от Общински съвет на Община 

Стралджа по настоящата докладна записка е обоснована от следните мотиви: 

Съгласно изискванията на чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 

52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на Общината ежегодно внася в 

Общински съвет отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната 

среда и Общинската програма за управление на отпадъците, която е неразделна част от 

ОПООС.  

Основните приоритети, заложени в Общинската програма за опазване на 

Околната среда са опазване на биоразнообразието и зелената система на общината - 

ограничаване на последиците от антропогенни въздействия, намаляване интензитета и 

нивото на въздействие на климатичните промени, изграждане на необходимата техническа 

инфраструктура за водоснабдяване  и пречистване на отпадъчните води, ограничаване на 

вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве, повишаване 

на административния капацитет и информационната осигуреност, участие на 

обществеността в решаването на проблемите на околната среда и повишаване на 

екологичната образованост на жителите  

Отчетът съдържа информация за предприетите мерки и постигнатите 

резултати при изпълнение на целите, заложени в споменатите планови документи. 
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Г-н Йордан Койчев: Свързвам темата със следния проблем. В с. Лозенец, пасище,  

отдадено ми под наем от общината, в момента се е превърнало в нерегламентирано 

сметище, което го прави невъзможно за използване по предназначение. 

Г-н Атанас Киров: Ще се заемем незабавно с проблема и почистване на пасището, а 

ако желаете, може да завите разтрогване на договора. 

Г-н Йордан Койчев: Не, за сега нямам такова намерение. 

Г-н Янко Добрев: Кмета на населеното място е упълномощен да издава актове на 

нарушителите. 

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев - председател на ОбС, запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на ПК: Комисиите разгледаха и 

приемат пректорешението. 

  

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

Гласували:   „ЗА” – 16 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 № 367 

 

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 2021 г. 

 

 

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

доклад за 2021 година за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на община Стралджа за периода 2021 – 2027 г. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  докладната 

записка: Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона 

за регионално развитите, кметът на общината организира наблюдението на изпълнението 

на общинския план за развитие. За резултатите от наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се внася за обсъждане и 

одобряване от общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 

развитите, годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 

31 март на всяка следваща година, поради което е необходимо извънредно разглеждане на 

доклада. 

Във връзка с гореизложеното, в изпълнение разпоредбите на Закона за регионално 

развитите и Правилника за неговото прилагане, предлагам на Вашето внимание Годишен 
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доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие 2021 – 2027 г 

година на община Стралджа  за 2021 година. 

 

Инж. Иван Митев - председател на ОбС, запозна присъстващите със становището от 

съвместното заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приемат пректорешението. 

  

Разкисквания не постъпиха и инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за 

решение от докладната записка. 

Гласували:   „ЗА” – 16 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 № 368 

 

Общински съвет Стралджа, одобрява Годишен доклад за 2021 година за 

наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Стралджа за 

периода 2021 – 2027 г. 

 

 

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

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 

01.01.2021 г до 31.12.2021 г. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  

докладната записка: В изпълнение на задължението по чл.66 “а” от Закона за общинската 

собственост 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, Кметът на общината предоставя ежегодно на 

общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление. 

 Водещ планов документ на дейността през отчетния период е Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение 

№177 от Протокол №16/28.01.2021г. на Общински съвет Стралджа. Управлението и 

разпореждането с общинска собственост са функции на Общината и Общинския съвет. 

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти –

собственост на общината се извършва под общото ръководство и контрол на Общински 

съвет -Стралджа, съобразно разпоредбите на ЗОС и на Наредба №2  за редът за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост  на 

Общински съвет -Стралджа. 

Съгласно ЗОС има два вида общинска собственост – публична и частна. Публичната 

общинска собственост  служи за трайно задоволяване на обществените потребности от 

местно значение. Те служат за удовлетворяване на просветни, здравни, културни, спортни и 

др. подобни дейности. Публичната общинска собственост са сградите на училищата, 
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детските градини, здравни служби и поликлиника, читалища, стадиони, паркове и др. 

Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. 

В Общинска администрация – гр. Стралджа, се водят регистри по населени места за 

съставените АОС, а така също и главни регистри за публична и частна общинска 

собственост, съгласно изискванията на ЗОС и Наредба №8 от 17.12.2009 г за утвърждаване 

на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот общинска собственост 

и т.н. 

Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на 

собственост върху недвижими имоти с актове за общинска собственост. Към АОС се 

прилагат документи доказващи правото на собственост -решение на Общинска служба 

по“Земеделие”, скици, документи за отчуждаване, разрешения за строеж и ползване, 

данъчна оценка на имота и други документи. 

В отдел “ИДОС“ към Общинска администрация – гр. Стралджа се поддържа и 

публичен регистър на извършените разпоредителни сделки с общински имоти, който 

съдържа информация за началната тръжна цена, данъчна оценка на имота, продажна цена и 

кой е придобил имота.   Регистърът е публикуван на сайта на общината и всеки, който 

проявява интерес има достъп до тази информация. 

Към 31.12.2021г. в отдел “ИДОС” са съставени 2580 бр. акта за общинска 

собственост (частна и публична) и същите са  надлежно вписани в Агенцията по 

вписванията към ЯРС. През 2021 г. са съставени 50 бр. акта за общинска собственост. През 

месец септември 2018г влязоха в сила кадастралните планове за всички землища  на 

територията на общината,  което доведе до съставяне на нови актове за общински 

недвижими имоти. Започна и преактуването на имоти общинска собственост, след влизане 

в сила на Кадастралните карти и кадастралните регистри за гр. Стралджа, както и за 

землищата от община Стралджа. 

Управлението на общинските недвижими имоти по своята същност включва  

тяхното използване – пряко от администрацията, чрез специализираните звена на бюджетна 

издръжка, чрез отдаване под наем, чрез предоставяне за ползване, както и  тяхната 

поддръжка,  ремонт и  опазване. 

Разпоредителните сделки по своята същност представляват съвкупност от правни и 

фактически действия, които се предприемат с  общинските недвижимите имоти от 

компетентните органи, а съгласно съществуващото законодателство това са Общинския 

съвет и Общинска администрация.  Разпоредителните сделки биват продажба, замяна, 

ликвидиране на съсобственост, делба, учредяване право на ползване и др.  Действията по 

разпоредителните сделки се предприемат от страна на общинската администрация, след 

взето решение от ОбС и след като изтекат административните срокове пред Областен 

Управител на гр.Ямбол. Всички договори с които се извършват разпоредителните сделки, 

се сключват в писмена форма и същите се вписват в Агенцията по  вписване в гр. Ямбол, 

които са ви предоставени и предполагам сте се запознали с тях. 

 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на председателя на ПК по 

общинска собственост и стопанска политика, за становище. 

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

 

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

ведно с предложената корекция на техническа грешка. 

 Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа;  



Страница 11 от 23 
 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

 Петър Драгиев, Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

 Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов,  

 Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов 

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

На основание 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 № 369 

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

нейното управление за периода 01.01.2021 г до 31.12.2021 г. 

 

 

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

изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи- общинска собственост. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  

докладната записка:  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 в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета 

с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол 

№30/29.03.2018г. Решение № 622  от Протокол №44/30.05.2019г, Решение №76 от Протокол 

№7/26.03.2020г. Решение №230 от Протокол №20/29.04.2021г. и с Решение № 256 от 

Протокол № 22/30.06.2021г  на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за 

общинската собственост. 

В проекта за изменение на Наредбата в Приложение №1, се предлага регулиране на 

цени за отдаване под наем на общински язовири и общински земеделски земи съгласно 

Закона за общинската собственост.  

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване 

проходите от нейното управление. 

Изменението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към 

бюджета на общината от отдаването под наем на язовири и общинска земеделска земя.   

Прилагането на новите изменения на наредбата не е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. 

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка 

стопанисването и управлението на общинските имоти. 

Предлагания проект за изменение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, 

съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което 

съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби. 
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 Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становището на ПК по 

законност, обществен ред и нормативна уредба: Комисията разгледа и приема 

проекторешението.  

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

Петър Драгиев, Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

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 ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗОС, Общински 

съвет-Стралджа взе следното  

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е № 370 

 

І. Изменя 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, както следва: 
 1. Изменя Приложение № 1,  

т.2. Базисни цени без ДДС за отдаване под наем на общински язовири 
т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – ниви в 

лв./дка, за година: 
 

БИЛО: 
Приложение № 1 

Т  А  Р  И  Ф  А 
2. Базисни цени без ДДС за отдаване под наем на общински язовири, за година-

22.00 лв/дка. 
 

3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – ниви в 
лв./дка, за година: 

Вид Категория 

ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Ниви 40 40 40 35 35 35 30 30 

Тр.насаждения 40 40 40 35 35 35 30 30 

Ливади  10 10 10 10 10 10 10 10 

 
СТАВА: 
Приложение № 1 

Т  А  Р  И  Ф  А 
 

      2. Базисни цени без ДДС за отдаване под наем на общински язовири, за година-
35.00 лв/дка. 
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3. Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – ниви в 
лв./дка. за година: 

Вид Категория 

ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Ниви 45 45 45 40 40 40 35 35 

Тр.насаждения 45 45 45 40 40 40 35 35 

Ливади  10 10 10 10 10 10 10 10 

 
 

 II.Възлага на кмета на общината, след влизане на Решението в сила да актуализира 

действащата 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, съобразно така приетите промени. 

 

 

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

одобряване на инвестиция за 2022г направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  

докладната записка:  Направена инвестиция от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол поради 

производствена необходимост за ПС Леярово.   На 04.02.2022г. се проведе работна среща 

на комисията назначена със заповед № АЯ-21-00003-25.01.2022г. на Председателя на АВиК 

– Ямбол, която извърши проверка на място на обект Помпена станция „Леярово“ във връзка 

с монтаж на дозираща помпа. Направената инвестиция в размер на 1094,68 /хиляда 

деветдесет и четири лева и 0,68ст./ е извършена законосъобразно и в пълен размер. Според 

констатациите активът функционира и ще се стопанисва, поддържа и експлоатира от 

действащия оператор „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол. 

          За работата на комисията бе изготвен протокол, с предложение за провеждане 

на процедура по приемане на актива, предаване управлението на обекта на асоциацията по 

ВиК, и допълване на приложение №1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, 

ал.1 от Закона за водите. 

 

Г-н Йордан Йорданов: Не сме ли разглеждали вече тази докладна в заседание през 

изминалата година? 

Г-н Атанас Киров: В заседанието, за което говорите, обсъждахме инвестиция от 

наша страна. В текущата докладна става въпрос за инвестиция от страна на ВиК за 

поставяне на помпа. 

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави думата на 

председателя на ПК по бюджет и финанси, за становище. 

Г-н Димчо Стойков: Комисията разгледа и приема проекторешението.  

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  
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Петър Драгиев, Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

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 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.19, ал.1 т.4 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, Общински съвет-

Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 371 

 

Одобрява инвестицията направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол и 

задължава Кмета на Община Стралджа да организира приемане-предаването 

на активи и  завеждането им в баланса на Община Стралжа както следва: 

o ДМА, представляващ Дозираща помпа Magdos LB1 за ПС 

„Леярово“ – 1094,68 лв. /хиляда деветдесет и четири лева и 0,68 

ст. / 
 

 

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

удостояване на Славка Митева Калчева със звание „Почетен гражданин” на град Стралджа. 

 

 Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  

докладната записка:  Славка Митева Калчева е родена на 2 декември  1954г. в с. Зимница, 

община Стралджа. Живее  и израства в с. Чарда, община Стралджа, където и до днес се 

завръща при своите близки.  

Осъществява първите си солови записи в Радио „Пловдив“. Първият ѝ албум е 

издаден на дългосвиреща грамофонна плоча. 

Гласът на Славка Калчева се отличава с голям диапазон – от ниския до горния 

регистър,  притежава голяма вокална техника при интонирането и орнаментирането, има и 

множество авторски песни, базирани на автентичния фолклор в духа на вековната 

тракийска традиция. 

Призната е за една от емблемите на тракийския изпълнителски жанр. С красивият си 

глас от сърцето на китна Тракия е докоснала дълбините на човешката душа. Известни 

нейни песни са „Бяла роза“, „Момина сълза”, „Сватба” „Станка из пътя вървеше“, „Бяла 

хубава мома”.  

Издала е  осем студийни албума, два видео албума и три компилации. 

Професионалният й път, комбиниран с обич, труд и безрезервност в името на 

тракийската песен е оценен високо у нас и по света. 

Получила е следните  награди: 

1988г. – Първа награда от Третата среща на оркестрите за българска народна музика 

„Стамболово '88“; 

2000г. – „Тракия фолк“ – Награда за традиция и новаторство; 

2001г. – „Златният Мустанг“ – Второ място за песен („Бяла роза“); 

2003г. – „Планета ТВ“ – Фолклорен изпълнител на годината; 
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2004г. – „Нов фолк“ – Награда за албум на фолклорна основа („От българско по-

българско“); 

2004г. – „Планета ТВ“ – Фолклорен изпълнител на годината; 

2005г. – „Планета ТВ“ – Най-популярна мелодия за мобилен телефон („Бяла роза“); 

2005г. – „Нов фолк“ – Фолклорен албум на годината („От сърцето на Тракия“); 

2010г. – „Планета ТВ“ – Фолклорен хит на десетилетието („Бяла роза“); 

2014г. – Награда на Ямбол за 2014 г. 

Славка Калчева е изнасяла  концерти пред многочислена аудитория както в град 

Стралджа и  други населени места на територията на общината, така и в цяла България и 

Европа, където има множество почитатели от всички възрасти. 

През всичките свои творчески години тя не прекъсва връзката с корените на родния 

край и оставя огромна следа в народното песенно изкуство на страната ни.  

 

Инж. Иван Митев - председател на ОбС, запозна присъстващите със становището от 

съвместното заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приемат пректорешението. 

  

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

Гласували:   „ЗА” – 16 гласа:  

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

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с Глава Четвърта, Раздел I, чл. 35, чл.36, т.2 и чл.39 от Наредба 

№9 За символиката и отличията на община Стралджа, Общински съвет-Стралджа взе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 372 
 

1.Удостоява Славка Митева Калчева със звание „Почетен гражданин” на град 

Стралджа. 

 

 

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

на: 

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

детето за 2021г. 

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

 
Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров - кмет на община Стралджа да 

изложи мотивите по докладната записка: При изпълнение на Общинската програма за 

закрила на детето за 2021г. са постигнати добри резултати от отговорните институции, 

които се ръководиха и спазваха принципите, заложени в Закона за закрила на детето: 

 

 

-добрия интерес на детето; 

 

акрила на детето; 
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съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална 

квалификация; 

 

та по закрила на детето; 

 

 

 

 

 

л по ефективността на предприетите мерки.   

   

Дейностите включени в Общинската програма за закрила на детето за 2022г. са 

съобразени с потребностите и грижата за децата в община Стралджа и са предложени от 

широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието 

и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за 

развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна 

защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на 

обществения живот. 

 

Основни приоритети в Общинската програма за закрила на детето за 2022г. са: 

1.Социална политика. 

2.Осигуряване на равен достъп на всички деца в общината до качествена 

предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. 

3.Подобряване здравето на децата. 

4.Насърчаване участието на децата в процесите на вземане на решения. 

5.Правораздавателна и съдебна система, приятел на детето. 

 

На основание чл. 44, ал.1 ,т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.20а от Закона за закрила на 

детето със Заповед №З-153/07.03.2022г. Кмета на община Стралджа е определил Комисия 

за детето с консултативни и координиращи функции, като обединяващо и координиращо 

звено на политиките на всички деца на територията на общината. 

С Протокол №1 от заседание на 14.03.2022г.  Комисията за детето разгледа и прие 

Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. и Общинска 

програма за закрила на детето за 2022г., които да бъдат внесени за приемане 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 проекторешението. 

 

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

Гласували:   „ЗА” – 16 гласа: 

  „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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На основание чл. 21, ал.1, т.12  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 № 373 

 

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

на детето за 2021г.; 

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

 

 

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

предложение за утвърждаване на ценоразпис с единични продажни цени на  дървесина, 

добита от горски територии – общинска собственост. 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров да изложи мотивите по  

докладната записка: Съгласно чл.7, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – общинска и държавна 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти/НУРВИДГТОДСПДНГП/  ползването на дървесина в горските територии – 

общинска собственост, се извършва въз основа на одобрен годишен план. Годишният план 

за ползване на дървесина от общински горски територии на Община Стралджа за 2022г. е 

приет с Решение №343 от Протокол №28/30.12.2021г. на Общински съвет –гр.Стралджа. 

Съгласно чл. 71, ал.1 от НУРВИДГТОДСПДНГП, продажба по ценоразпис може да 

се извършва на: 

1.  дървесина, добита от санитарни, технически и принудителни сечи; 

2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата и/или 

кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на 

възобновителни сечи във високостъблени гори; 

3. остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване; 

4. дървесина от склад; 

5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и 

размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти; 

6. дървесината, добита в случаите по чл. 11а и чл. 27, ал. 1 от същата наредба. 

Ценоразписът за продажба на дървесина, добита от горски територии-общинска 

собственост се  утвърждава с решение на Общинския съвет. 

Предвид усложнената икономическа обстановка, покачващия се инфлационен 

индекс на стоки и услуги, в това число покачената цена на дървата за огрев на свободния 

пазар, се налага актуализация на цените на дървата, предлагани от общината за продажба на 

населението. 

Предлагам на Вашето внимание за утвърждаване следния ценоразпис по видове 

сортименти: 

Сортименти по БДС Цена за  
плътен м3 
без ДДС 

Цена за  
плътен  м3 с 
вкл. ДДС 

Цена за 
пространствен 
м3 без ДДС 

Цена за   
пространствен  
м3 с вкл. ДДС 
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I.Иглолистни. 
1.Едра строителна дървесина. 

1.1.Трупи за бичене над 
30см. 

110,00 лв. 132,00 лв. - - 

1.2.Трупи за бичене 18-29 
см. 

110,00 лв. 132,00 лв. - - 

2.Средна строителна дървесина. 

2.1. Тънки трупи 15-17 см. 90,00 лв. 108,00 лв. - - 

2.2.Обли греди  90,00 лв. 108,00 лв. - - 

3.Дребна строителна дървесина. 

3.1.Ритловици 80,00 лв. 96,00 лв. - - 

4.Дърва. 

4.1.Дърва за огрев. 72,00 лв.  86,40 лв. - - 

5.Технологична дървесина. 72,00 лв.  86,40 лв. - - 

II.Широколистни    /дъб и др. твърди широколистни/ 

1.Едра строителна дървесина. 

1.1.Трупи за бичене над 
30см. 

120,00 лв. 144,00 лв. - - 

1.2.Трупи за бичене 18-29 
см. 

120,00 лв. 144,00 лв. - - 

2.Средна строителна дървесина. 

2.1. Тънки трупи 15-17 см. 100,00 лв. 120,00 лв. - - 

2.2.Технологична дървесина. 76,38 лв. 91,66 лв. 45,83 лв. 55,00 лв. 

3.Дребна строителна дървесина. 

3.1.Технологична дървесина 76,38 лв. 91,66 лв. 45,83 лв. 55,00 лв. 

4.Дърва. 

4.1.Технологична дървесина. 76,38 лв. 91,66 лв. 45,83 лв. 55,00 лв. 

4.2.Дърва за огрев. 83,33 лв. 100,00 лв. 45,83 лв. 55,00 лв. 

5.Вършина. 38,00 лв. 45,60 лв. 12,50 лв. 15,00 лв. 

III.Широколистни    /акация, гледичия/ 

1.Средна строителна дървесина. 

1.1.Технологична дървесина. 66,67 лв. 80,00 лв. 40,00 лв. 48,00 лв. 

2.Дребна строителна дървесина. 

2.1. Колове. 100,00 лв. 120,00 лв. - - 

2.2.Технологична дървесина. 66,67 лв. 80,00 лв. 40,00 лв. 48,00 лв. 

3.Дърва. 

3.1.Технологична от дърва. 66,67 лв. 80,00 лв. 40,00 лв. 48,00 лв. 

3.2. Дърва за огрев. 66,67 лв. 80,00 лв. 40,00 лв. 48,00 лв. 

4.Вършина. 38,00 лв. 45,60 лв. 12,50 лв. 15,00 лв. 

 

Г-н Иван Георгиев: Колко кубика дурва са неоходими за населението на община 

Стралджа? 

Г-н Атанас Киров: Нашата гора е изчерпана откъм сеч. Има горскостопански план, 

заложен, съгласуван с горското, те казват колко можем да сечем, на базата на това което 

имаме като дървесина /дебела, тънка, средна/. В един момент се стига до там, че 
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разполагаме с хиляда и няколко кубика, тоест нямаме дърва. На година изразходваме около 

5 хиляди кубика, за населението. Тази цифра е изчислена на база заявките от кметовете на  

населени места в общината. В минали години сме давали по 5 кубика на домакинство. И в 

един момент с хиляда и няколко кубика, няма как да покрием нуждите на населението.  

Водихме сериозни разговори с горското, на фона на това, че имаше напрежение, породен от 

факта, че тирове с дърва се движеха често по улиците, а реално дърва за нас нямаше. В 

крайна сметка тази година успяхме да раздадем по 3 кубика. На фона на това което 

направихме, максимално защитихме цената на хората, цената която ние гласуваме плюс 

транспорта за извозване. 

 Г-н Тодор Железов: В с. Недялско се отсичат дървета на центъра. 

 Г-н Атанас Киров: Сигнализирайте полицията. Между другото, г-н Георгиев, 

обръщам се към вас, на заседанието на ПК сте поставили въпроса – Защо парите за дърва в 

с. Лозенец, не се събират от кмета? Ако сте проверили, както сте заявили, че ще направите, 

трябва да Ви е станало ясно, че парите се събират от кмета на селото и дървата са на 

стойност 80лв./м3, а когато се събираха от председателя на ОбС, преди година, цената беше 

55лв./м3, а сега само парите за транспорт са 30лв./м3, което сяитан за крайно завищено и 

ощетява хората. 

 Г-н Йордан Йорданов: Тогава кмета да осигури по евтин транспорт. 

 Г-н Стоян Георгиев: Мисля, че е крайно време транспорта да е организира от кмета 

на Общината. 

 Г-н Атанас Киров: Да. Точно това правим и поради тази причина дървата са по 

евтини. 

  

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев - председател на ОбС, запозна 

присъстващите със становището от съвместното заседание на ПК: Комисиите разгледаха и 

приемат пректорешението. 

 

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

 Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа;  

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

 Петър Драгиев, Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

 Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

 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.71, ал.1 и  ал.5, т.3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – общинска 

и държавна собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 374 
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1.Общински съвет – гр.Стралджа утвърждава ценоразпис с единични продажни цени 

на  дървесина, добита от горски територии – общинска собственост, съгласно одобрен 

годишен план, както следва:  

Сортименти по БДС Цена за  
плътен м3 
без ДДС 

Цена за  
плътен  м3 с 
вкл. ДДС 

Цена за 
пространствен 
м3 без ДДС 

Цена за   
пространствен  
м3 с вкл. ДДС 

I.Иглолистни. 
1.Едра строителна дървесина. 

1.1.Трупи за бичене над 
30см. 

110,00 лв. 132,00 лв. - - 

1.2.Трупи за бичене 18-29 
см. 

110,00 лв. 132,00 лв. - - 

2.Средна строителна дървесина. 

2.1. Тънки трупи 15-17 см. 90,00 лв. 108,00 лв. - - 

2.2.Обли греди  90,00 лв. 108,00 лв. - - 

3.Дребна строителна дървесина. 

3.1.Ритловици 80,00 лв. 96,00 лв. - - 

4.Дърва. 

4.1.Дърва за огрев. 72,00 лв.  86,40 лв. - - 

5.Технологична дървесина. 72,00 лв.  86,40 лв. - - 

II.Широколистни    /дъб и др. твърди широколистни/ 

1.Едра строителна дървесина. 

1.1.Трупи за бичене над 
30см. 

120,00 лв. 144,00 лв. - - 

1.2.Трупи за бичене 18-29 
см. 

120,00 лв. 144,00 лв. - - 

2.Средна строителна дървесина. 

2.1. Тънки трупи 15-17 см. 100,00 лв. 120,00 лв. - - 

2.2.Технологична дървесина. 76,38 лв. 91,66 лв. 45,83 лв. 55,00 лв. 

3.Дребна строителна дървесина. 

3.1.Технологична дървесина 76,38 лв. 91,66 лв. 45,83 лв. 55,00 лв. 

4.Дърва. 

4.1.Технологична дървесина. 76,38 лв. 91,66 лв. 45,83 лв. 55,00 лв. 

4.2.Дърва за огрев. 83,33 лв. 100,00 лв. 45,83 лв. 55,00 лв. 

5.Вършина. 38,00 лв. 45,60 лв. 12,50 лв. 15,00 лв. 

III.Широколистни    /акация, гледичия/ 

1.Средна строителна дървесина. 

1.1.Технологична дървесина. 66,67 лв. 80,00 лв. 40,00 лв. 48,00 лв. 

2.Дребна строителна дървесина. 

2.1. Колове. 100,00 лв. 120,00 лв. - - 

2.2.Технологична дървесина. 66,67 лв. 80,00 лв. 40,00 лв. 48,00 лв. 

3.Дърва. 

3.1.Технологична от дърва. 66,67 лв. 80,00 лв. 40,00 лв. 48,00 лв. 

3.2. Дърва за огрев. 66,67 лв. 80,00 лв. 40,00 лв. 48,00 лв. 
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4.Вършина. 38,00 лв. 45,60 лв. 12,50 лв. 15,00 лв. 

 

 

2.Общински съвет-гр.Стралджа решава продажбата на дърва за огрев за населението 

да става по утвърдена цена  на пространствен кубик. 

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

продажбата на дървесината съгласно утвърдения ценоразпис и съгласно т.2 от настоящото 

решение. 

 

 

 

По т. 13  Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно издаване 

на запис на заповед от Община Стралджа в полза на ДФ «Земеделие», обезпечаващ 

авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от 

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

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., във връзка със Споразумение № 

РД50-42/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за  водено от общностите местно развитие 

на СНЦ «МИГ-Стралджа 2016г.» по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР 2014-2020г. 

 

 Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров – кмет на община Стралджа да 

изложи мотивите по докладната записка: На 27.04.2018 г. бе сключено Споразумение № 

РД50-42/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за  водено от общностите местно развитие 

на СНЦ «МИГ-Стралджа 2016г.», с което Стратегията получава финансова подкрепа от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез ПРСР 2014-

20200г. и Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси» 2014-2020г. 

Съгласно Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи 

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

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., всяка Местна инициативна група е в 

правото си да получи финансова помощ, която е предназначена за текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на действие на МИГ. 

СНЦ «МИГ-Стралджа 2016г.», е подало заявление за одобрение на финасова помощ по 

подмярка 19.4 и е получило одобрение на годишен бюджет за 2022 г. в размер на 138 487,27 

лева. 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.3 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., ползвателят -  СНЦ 

«МИГ-Стралджа 2016г.», може да получи авансово плащане в размер до 50 на сто от 

стойността на одобрения годишен бюджет. 

Единият от изискуемите документи е запис на заповед, издадена от публичноправен орган в 

полза на ДФЗ, в размер на 100 на сто от стойността на авансовото плащане. 

 

Мотивите за извънредното внасяне на настоящата докладна записка са: 

 Съгласно законовите разпоредби на  Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. – чл.7, ал.5 от 

Наредбата, «Авансово плащане може да бъде заявено пред Държавен фонд «Земеделие» 

/ДФЗ/, не по-късно от три месеца от издаването на заповедта за одобрение по чл.11, ал.4, а в 

случаите по ал.2, т.2 – не по-късно от един месец от издаването на заповедта по чл.14, ал.1 

или 2 за каленарната година за която се отнася». 
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Със Заповед № РД09-362 от 25.03.2022г. на министъра на Министерство на земеделието 

/МЗд/ са одобрени предложените дейности и разходи по подмярка 19.4 на «МИГ-Стралджа 

2016г.» и тъй като в случая става въпрос за годишен бюджет, срокът в който трябва да се 

заяви авансовото плащане е един месец, т.е. до 21.04.2022г. 

 Г-н Стоян Георгиев: 50% ли заявяваме от стойността? 

 Г-н Атанас Киров: 100% от стойността на авансовото плащане. 

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта 

за решение от докладната записка. 

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа:  

инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

 Петър Драгиев, Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

 Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

 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.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Споразумение № РД50-42/27.04.2018г. за 

изпълнение на Стратегия за  водено от общностите местно развитие на СНЦ «МИГ-

Стралджа 2016г.» по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от 

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

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., сключено  между Управляващия 

орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., Управляващия орган на 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г. и Сдружение «Местна 

инициативна група – Стралджа 2016г.», със седалище и адрес на управление: гр.Стралджа, 

ул.»Хемус» № 10, ЕИК: 177043360, представлявано от Николай Вълчев Николов и чл.7, 

ал.6 от Наредба № 1 от 22 януари 2016г. За прилагане на Подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

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

общностите местно развитие” от  ПРСР 2014-2020г., и чл.60, ал.1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 375 

 

 

1. Упълномощава кмета на Община Стралджа да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ «Земеделие» в размер на 64 

243,63 лева  (шестдесет и четири хиляди двеста четиридесет и три лева и 63 стотинки) за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по одобрения за 2022 г. 

годишен бюджет за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ «МИГ – Стралджа 2016г.», чрез прилагане на 

Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно 

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

Споразумение за изпълнение на  Стратегията за Водено от общностите местно развитие № 
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РД50-42/27.04.2018г., със срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на 

годишния бюджет за 2022 година, за който се отнася авансовото плащане. 

 

2. Възлага на изпълнителния директор на  Сдружение «Местна инициативна група – 

Стралджа 2016г.» да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане 

и да ги представи пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция. 

 

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

Административно процесуалния кодекс (АПК), предвид  кратките срокове за подаване на 

заявка за авансово плащане по одобрения за 2022г. годишен бюджет за текущи разходи и 

популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016г.” чрез прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от ПРСР 2014-2020г. по Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие № РД 50 – 42 / 27.04.2018г. 

 

 

 

По т. 14  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Г-н Петър Драгиев: При кандидатстване за ВЕИ, предлагат ли план за изпълнение? 

 Г-н Атанас Киров: Да. 

 Г-н Петър Драгиев: Имаме ли възможност да поискаме локални трансфери? 

 Г-н Атанас Киров: Не мога да отговоря на този въпрос, моля ако някой е запознат да 

отговори. 

 Г-н Димчо Стойков: Има определени изисквания на EVN и ВиК, доколкото ми е 

известно. 

Г-н Атанас Киров: Искам само да информирам общинските съветници, че фирма 

„Ривърс Инвест“ се отказва да съхранява боеприоаси в печално известната база 

„Стралджа_Мараш“ и е пуснал искане за изграждане на фотоволтаична система с 5 мега 

вата. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 32-ро заседание на 

Общински съвет-Стралджа в  11:25 ч. 

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ:    /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа    

 

 

 

Водещ протокола:     /п/ 

                                С. Атанасова 


