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П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 
 

 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 

21.04.2022 г., от 10:00 ч., в залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа   се проведе 

33 - то 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,зам.-кмета, 

секретаря, кметове и кметски наместници на населени места в общ. Стралджа, длъжностни 

лица от общинска администрация, ангажирани с докладите от съответния ресор и граждани. 

 

Присъстват 15 от 17 общински съветници.  

Отсъстват: Ангел Ангелов, Стоян Георгиев. 

 

  

Председателят на ОбС инж. Иван Митев откри заседанието при кворум от 15 

общински съветника. 

Изменения и допълнения към проекта за дневен ред не постъпиха и инж. Иван 

Митев предложи, който е съгласен с предложения проект за дневен ред, да гласува. 

 

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

 

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 376 

 

 

І. Приема за 33-то заседание следният  

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

 

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

на бюджета за 2022г.,индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
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съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024г.на 

Община гр.Стралджа. 

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

на бюджетна прогноза за местните дейности  за  периода 2023-2025 г на община Стралджа. 

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

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

Стралджа. 

4. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС гр. Стралджа 

относно, определяне размера на месечна заплата на Кмет на Община Стралджа. 

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

доклади от читалищата в община Стралджа за осъществените дейности в изпълнение на 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2021г. и изразходваните от  

бюджета средства през 2021г. 

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

на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стралджа за 2022г. и 

Културен календар на община Стралджа за  2022г.  

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

на : 

 1. Отчет по изпълнение на Годишния  план за развитие на социалните услуги 

в община Стралджа през 2021г. 

2. Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 

2022г. 

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

на:  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в  община Стралджа  за 2022г. 

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

на отчети за дейността и изразходените средства от  спортните клубове и туристическо 

дружество „Кале”, намиращи се на територията на община Стралджа, финансирани от 

бюджет 2021г. 

 10. 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. 

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

на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена, за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска 

собственост, чрез предоставянето им под наем  за срок от 10 години. 

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

на съгласие за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост, находящо 

се в Самостоятелен обект №1 с идентификатор 69660.501.1783.1.1, предназначен за здравни 

кабинети по КК и КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с административен адрес: гр.Стралджа, 

обл.Ямбол, пл.”Демокрация”№1. 

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

провеждането на редовно неприсъствено заседание   на Асоциацията по ВиК – Ямбол, 

което ще се проведе на 05.05.2022 г.(четвъртък). 
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14.  Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и финанси, 

относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Стралджа и 

Председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

15. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС гр. Стралджа 

относно, aктуализиране на представители Общински съвет – гр. Стралджа в Общински 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 

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

 

 

 

 

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

на бюджета за 2022г.,индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024г.на 

Община гр.Стралджа. 

 

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

докладната записка: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове и 

кметски наместници, скъпи съграждани, преди да започнем разглеждането на точките от 

дневния ред, бих искал да изкажа радостта си от това, че най-после успяхме да се видим 

наживо, след толкова дългият период на изолация. Както всички знаем, пандемията от 

COVID-19 бе главната причина на това. Бих желал също така да Ви прочета едно писмо от 

председателя на група „БСП за Стралджа“ адресирано до инж. Иван Митев, за което той ми 

сподели. Цитирам: „Уважаеми г-н Митев, наложи се като практика заседанията на ОбС-

Стралджа и посточнните комисии към местния орган да се провеждат неприсъствено, чрез 

имейл, посредством интернет връзка. Така бяха проведени серия ит сесии на ОбС през 

изминалата и настояща година. Това, според нас, ограничава възможността на общинските 

съветници да участват адекватно и ефективно в заседанията, да водят ползотворна 

дискусия, да сблъскват и срещат мнения и позиции, така че като резултат да се стигне до 

становища и решения, които да са най полезни за хората, за нашия град и общината. Не 

виждаме пречка, по примера на всички останали общински съвети на територията на 

нашата област, а именно: ОбС-Ямбол, ОбС-Тунджа, ОбС-Елхово и ОбС-Болярово, 

заседанията на местния законодателен орган, да са присъствени, при открити врата, при 

спазване на всички санитарно-хигиенни противоепидемични мерки. Настояваме 

предстоящото заседание на ОбС-Стралджа, както и последващите, да се провеждат 

присъствено. Още повече, че пред нас стои задачата да обсъдим чрез активно участие и 

гласуваме най-важният финансов документ на общината – Бюджет 2022 г., от 

разработването и приемането на който зависи пряко по-нататъчното развитие на общината. 

Държим настояването ни да се вземе предвид. Надяваме се да се вслушате в по-горе 

изложените аргументи, за да отговорим на очакванията на жителите на града и общината – 

същите, които ни избраха, за да организираме пълноценно работата на ОбС-Стралджа, така 

че местният парламент в максимална степен да отговаря на принципите и критериите за 

ефективност, откритост и прозрачност на управлението.Само така ще постигнем по-добри 

резултати за община Стралджа. С уважение: Янко Добрев – председател на група „БСП за 

Стралджа“. “  

Честно казано се почуствах лично обиден от това писмо. Всички знаем, поради каква 

причина не се правеха присъствени заседания. Ето днес са тук кметовете и кметските 
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наместници, които сами могат да ви кажат, поради каква причина не желаеха да идват в 

града. Колко от тях загубиха близки хора, заради болестта, която ни постави в социална 

изолация за толкова дълго време. Имаше заповед на министъра на здравеопазването, с 

която събирането на определен брой хора в затворено помещение беше забранено. Всички 

тук сме наясно със това. А иначе г-н Добрев, сте се справили повече от добре с въпросното 

писмо. Мисля, че е трябвало да се насочите към друга професия, например журналистика. 

Искам да Ви информирам, че аз се върнах на работа преди 2 дни. Бях болен от COVID-19, 

детето ми също е болно както и жена ми, така че според мен панденмията все още не е 

приключила, но вече можем да провеждаме присъствени заседания, понеже законът ни го 

позволява и аз съм много щастлив от това.  

Г-н Янко Добрев: Ние изразихме своето мнение чрез въпросното писмо, а по думите 

Ви разбирам, че и Вашето желание е „За“ присъствените заседания.  

Инж. Иван Митев: Аз разговарях със всички лично за да Ви уведомя, че след 

отпадане на мерките  заседания ще се провеждат присъствено. 

Г-н Йордан Йорданов: Не разбирам какъв е проблема. Ние нали затова сме тук. Да 

дискотираме въпроси. Или общинските съветници трябва да си мълчат. Пандемията беше 

за цяла България. Колко са починали? И наши близки починаха. И аз бях болен. Не ни 

казвате нищо ново. 

Инж. Иван Митев: Първо аз не съм нарушил нито закона, нито заповед на 

министерството на здравеопазването. Второ, пак казвам, аз разговарях с Вас, за да Ви 

уведомя, че следващите заседания ще бъдат присъствени. 

Г-н Йордан Йорданов: Отново питам,аз нямам ли право на мнение? Оставам с 

впечатлението, че най-добрия варант е да мълчим. 

Г-н Атанас Киров: Не да мълчиш. Направихте го а изглежда така, че много обичаме 

онлайн сесии. Не ги обичаме. На никой не му беше приятно да са онлайн сесиите, аз със 

компютър не мога да работя. Как да дойдат кметовете? 

Г-н Йордан Йорданов: Аз съм по-зле и от Вас. В тази област сме една категория.  

Г-н Атанас Киров: Ще продължа по същество. Бюджетът на Община гр.Стралджа за 

2022г.е разработен при спазване на изискванията на Закона за публичните 

финанси/ЗПФ/,във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

Бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2022г.,обн. в ДВ ,бр.18 от 04.03.2022г., 

Постановление №31/17.03.2022г.за изпълнение на Закона за държавния бюджет на  

Република България за 2022г. обн. в ДВ,бр.24/25.03.2022г.и Наредбата  по чл.82,ал.1 

от ЗПФ за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне,приемане и отчитане на бюджета на Община Стралджа,приета от 

Общински съвет.Бюджет 2022г. е балансиран,изпълним,съобразен с програмата за 

управление на Кмета на Община Стралджа до 2023г.  

        Основните моменти в ЗДБРБ за 2022г.,отнасящи се за общините са следните: 

-   Завишение на общата субсидия за делегираните от държавни дейности,определена 

въз  

основа на приети от Министерски съвет стандарти за финансиране.За Община 

Стралджа  

увеличението спрямо бюджета за 2021г. е в размер на 1 440 000 лв.като най-голям е 

делът за функция „Образование „  

-   Осигурен е ръст на субсидиите за местни дейности спрямо 2021г. 

• Обща изравнителна субсидия –увеличение 204 400 лв. 
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• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища-

увеличение с 200 лв. 

• Целева субсидия за капиталови разходи –увеличение с  272 700 лв. 

     Запазени са следните регламенти за 2022г.: 

     -  Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините,одобрени с 

решение на общинския съвет,се представят в Министерство на финансите при условия и по 

ред определени от министъра на финансите. 

     -  Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности 

се разпределя по тримесечия както следва: 

                          1.първо тримесечие – 30 на сто  

                          2.второ  тримесечие – 25 на сто 

                          3.трето тримесечие –  20 на сто 

                          4.четвърто тримесечие – 25 на сто 

     - Целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г.се 

предоставя на общините до  5-то число на текущия месец въз основа на заявки на 

общините,при условията и по реда  определен от министъра на финансите по чл.53 от 

ЗДБРБ за 2022г. 

 

- Общата изравнителна субсидия     се предоставя на общините до  20 януари в 

размер 50 на  

сто,до 20 юли в размер 25 на сто и до 31 октомври останалите 25 на сто. 

- Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 

20 януари 75 на сто и до 31 октомври останалите 25 на сто. 

- Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя 

ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер на една трета от тримесечното 

разпределение. 

- Максималният размер на присъдената издръжка ,която се изплаща от общините по 

чл.152,ал.2 от Семейния кодекс е   до 90 лв.месечно за едно дете. 

- Възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в 

трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи 

ремонти не само  на общински пътища и   улична  мрежа и на сгради публична общинска 

собственост. 

 

         Предлаганият бюджет за 2022г за държавни дейности и разпределението по 

функции и дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация е съобразен с 

определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности и преходните 

остатъци от 2021г.Реализираните в края на годината икономии на средствата за 

делегираните от държавата дейности се планират за финансиране на същите 

дейности,включително и инвестиционни разходи. 

• Във  функция „Общи държавни служби” са планирани средства за заплати и 

други възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодател на лицата по 

трудови и служебни правоотношения в общинска администрация.В тази функция са 

разпределени  1 187 000 лв.,като тези средства са определени съгласно чл.51 от ЗДБРБ 

2022г.за общинска администрация,в т. ч. средства за кметове ,кметски наместници и 

средства за останалата численост на администрацията и  преходен остатък 256 063 лв 

• Във функция „Отбрана и сигурност”  през 2022г.се запазват  стандартите за 

финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на детска педагогическа 
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стая  и допълващ стандарт за обслужваща площ за тези две дейности.Предвидени са 

средства за местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и 

непълнолетните и обществените възпитатели,  заплати и осигуровки на 5 човека денонощни 

оперативни дежурни и 2 човека изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за 

управление при стихийни бедствия и аварии,офиси за военен отчет.В тази функция влизат и 

доброволните формирования за бедствия и аварии. Средствата по стандарт  са 163 357 лв.и 

преходен остатък  129 306 лв. 

• Във функция „Образование”са отразени настъпилите промени в броя на 

децата в детските градини и броя на учениците.Разчетените средства по разходни стандарти 

за 2022г.  са завишени с  556 286 лв. – 9,6 % спрямо 2021г.Допълващите стандарти за 

„Подпомагане на храненето на децата от подготвителната група  и учениците от I – IV клас 

са за    дете    139 лв.  ,  за материалната база остават непроменени. 

Планираните средства за функция „ Образование” са 7 463 712 лв. субсидии от 

централния бюджет 6 333 374 лв.и преходен остатък от 2021г.- 1 130 338 лв. 

• Във функция „Здравеопазване” единните разходни стандарти са увеличени 

спрямо 

2021г. с 9,4 %.В тази функция са планирани средства за медицинско обслужване на 

здравни кабинети в  детските заведения и училищата в размер на 467 221 лв.с включен 

преходен остатък ,както и за трима здравни медиатори като средствата за тях са  в размер 

на 39 533 лв.в т.ч. преходен остатък. 

•    Във функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи”държавното 

финансиране обхваща социалните услуги: 

              - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Маленово  

              - Център за социална интеграция и рехабилитация 

              - Център за обществена подкрепа  

              - Други дейности по здравеопазване –преходен остатък 

              -  Асистентска подкрепа   

              -  Личен асистент-преходен остатък  

Разчетените средства по разходни стандарти са с  290 321 лв.. повече в сравнение с 

2021г.  

   Планираните средства в тази функция са в размер на  1 883 309 лв. от тях 1 389 989 

лв.са трансфер от Централния бюджет и 493 320 лв.преходен остатък. 

•     Във функция „Почивно дело,култура и религиозни дейности” са разчетени 

средства по ЗДБРБ за 2022г. в размер на 395 952 лв.тук са включени субсидии за издръжка 

на читалищата. 

       Съгласно разпоредбите на Решение на министерски съвет №50 от 2022г.за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2022г. 

-  Общинския съвет по предложение на кмета на общината определя 

числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация” в рамките на средствата определени по стандартите. 

 -  Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от 

държавата дейности с изключение на училищата ,детските градини и обслужващи 

звена,които прилагат делегирани бюджети,в рамките на средствата,определени по 

стандарти и без читалищата. 

      През течение на бюджетната година на база фактически изразходените 

средства,както и досега в централния бюджет са предвидени целеви трансфери за:пътни 
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разходи на правоимащи болни,присъдени издръжки и други,определени с нормативните 

документи за изпълнение на З ДБРБ за 2022г. 

 

      Проектът на местните приходи за 2022г. е изготвен със заложените средства в 

ЗДБРБ за 2022г.където е предвидена обща изравнителна субсидия в размер на 1 481 000 

лв.със  204 400 лв. повече в сравнение с 2021г.,целева субсидия за капиталови разходи в 

размер на 1 154 800 лв. с  272 700 лв.повече от 2021г.и трансфер за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища в размер на 142 200 лв.или с  200лв.повече спрямо 

2021г. 

      Проектът на данъчните приходи за 2022г. не предвижда промени в Наредба № 12 

за определяне  размера на местните данъци на територията на община Стралджа. 

       Местните приходи са планирани реалистично на база оптимизиране 

събираемостта на приходи от местни данъци и такси и от наеми,както и събиране на 

недобори от минали години. 

       Разходите за местни дейности са планирани по функции,дейности и параграфи в 

съответствие с Единната бюджетна класификация. 

•  Във функция”Общи държавни служби” са предвидени средства за издръжка в 

дейност  

Общинска администрация  в размер на – 490 000 лв.,като 19% от тях са капиталови 

разходи,както и средства за възнаграждения , осигуровки и издръжка в дейност „Общински 

съвет” в размер на 110 000 лв.Като дофинасиране в тази функция са предвидени 260 000 лв. 

за щатна численост за общинска администрация.. 

• Във функция „Други дейности по вътрешната сигурност” са предвидени 

средства за дофинансиране  на общинска охрана в размер на 210 000 лв. и 110 000 лв.за 

превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии тук се 

предвиждат разходи за почистване на дерета и водостоци в с.Каменец. 

• Във функция „Образование” като местна отговорност са планирани 130 000 

лв.за издръжка на детските градини и капиталови разходи 20 622 лв.и текущи ремонти. 

• Във функция „Социално осигуряване ,подпомагане и грижи”изцяло местна 

отговорност са дейностите”Домашен социален патронаж”/ДСП/ и „Клубове на пенсионера 

и инвалида”.Предвидените средства за тези дейности са за заплати,други 

възнаграждения,осигурителни вноски от работодател , средства за безопасни и 

здравословни условия на труд , издръжка и капиталови разходи в размер на 430 000 лв.Тук 

влиза и основен ремонт на сграда на ул.Свобода в гр.Стралджа и преустройството и в ДСП. 

Дофинансира се дейност „Домове за стари хора”в размер на 45 000 лв.като тук са включени 

средства за издръжка на охраната на бившия Социално педагогически интернат 

гр.Стралджа. 

• Във функция „Жилищно строителство,битово комунално стопанство и 

опазване на околното среда”са планирани средства в размер на 4 184 382 лв.Разходите в 

тази функция са изцяло от общински приходи и обхващат широк спектър от дейности в 

комуналната сфера,благоустрояване и опазване на околното среда. 

• В и К  - 57 000 лв. 

• За осветление на улици и площади са планирани -650 000 лв. 

• За поддържане и ремонт на уличната мрежа са планирани – 2 164 736 лв.като 

тук влиза текущ ремонт на улици за 392 322 лв. 

• Други дейности по жил.строителство и благоустройство – 34 500 лв.   



Страница 8 от 41 
 

• Управление дейности по опазване на околната среда 65 000 лв.охрана на 

Пункта за управление на животински отпадъци 

• Озеленяване и поддържане на тревни площи на територията на общината- 475 

000 лв.  

• Почистване и поддържане на чистотата в населените места и управление 

дейности по отпадъци – 728 146 лв. 

• Управление дейности по отпадъци – 10 000 лв. 

• Във функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности”са предвидени 

средства в размер на 285 200 лв.за финансиране на дейности „Спортни бази и спорт за 

всички” в размер на 110 000 лв., за  издръжка на дейност „Музеи с местен характер”в 

размер на 20 000лв.като,дейност”Обредни домове и зали” в размер на  30 000 лв.и 

дейност”Други дейности по културата”в размер на 125 200 лв.Предвидени са 25 570 лв.за 

дофинансиране на читалищата. 

• Във функция „Икономически дейности и услуги”се финансират от общински 

приходи,както и от трансфера от ЦБ за зимно поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища общо в размер на 808 599 лв.В тази функция се отчитат разходите в 

дейности „Селско и горско стопанство”за стопанисване на общинските гори и добив на 

дървесина 155 000 лв.,дейност „Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на 

пътища” 241 599 лв.,дейност”Други дейности по туризма”62 000 лв.,дейност „Общински 

пазари”17 000 лв.,дейност”Приюти за безстопанствени животни”-3 000 лв.и „Други 

дейности по икономиката”издръжка на автопарка ,на шофьори,чистачки,куриер и др. 330 

000 лв.в т. ч. за капиталови разходи 140 865 лв. 

• Във функция „Разходи некласифицирани в други функции”са планирани 57 

500 лв.,които включват разходи за лихви по други заеми от страната 2 500 лв. и резерв за 

непредвидени и неотложни разходи в размер на 55 000 лв. 

     Планирани са средства за социално-битово и културно обслужване на персонала 

във всички дейности в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на 

лицата  назначени по трудови правоотношения,както и средства за работно и 

представително облекло на всички работещи в бюджетната сфера. 

     Осигурени са бюджетни средства за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на  

2 002 846  лв.разпределени по обекти,съгласно предложения разчет за капиталовите 

разходи на община Стралджа. 

     Основна цел на бюджет 2022г.  е да осигурим по-ефективното ,прозрачно и с 

подкрепата на населението управление на общинските финанси . 

     Предложеният проектобюджет на община Стралджа е балансиран изпълним и 

съобразен с принципите на управление.Усилията на общинското ръководство ще бъдат 

насочени към спазване на финансовата дисциплина и контрол,недопускане да се поемат 

ангажименти без финансово обезпечение,повишаване и ефективно управление на 

собствените приходи,привличане на средства от ЕС,подобряване техническата и социална 

инфраструктура,богат културен и спортен календар. 

. 

     Общата рамка на проектобюджет 2022г. е в размер на 19 192 426 лв.с включени 

преходни остатъци ,в т. ч. 11 945 975 лв.за държавни дейности ,6 555 181 лв.за местни 

дейности и 691 270 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. 
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Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии и предложи приложенията да се обсъждат и гласуват едно по едно.  

 

 Приложение 1 Справка за приходоизточниците по бюджет 2022г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. 

 

 Г-н Йордан Йорданов: Ние дискотирахме приложение №1 доста обстойно на 

заседанието на комисиите и г-н Иванов ми даде задоволителни отговори. Но тъй като това е 

първата справка, аз имам някои предложения по следвашите приложения и ако бъдат 

приети от общински съвет, може би, би могла да се случи корекция с цел увеличаване на 

приходите. Коментирахме го. Някой ако ме попита от къде бихме могли да се справим с 

тези предложения, може би от тук може да се случи. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 2 План – график за обслужване на просрочените задължения през 2022г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха.  

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

 

Приложение 3.1. Справка разходи за делегирани дейности от държавата проект 2022г.  

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха.  

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 3.2. Справка разходи за местни дейности – проект 2022 г.  
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Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха.  

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 3.3. Разходи кметства 2022 г.  

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 4 Разчет за финансиране на капиталови разходи 2022 г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии и предложението на г-н Йордан Йорданов. 

Г-н Йордан Йорданов: Не чух предложенията на комисията. 

Инж. Иван Митев: Извинете ме, за пропуска. Тук предложението на г-н Йорданов е 

за с. Иречеково да се постави видеонаблюдение, да се направят улиците „Г. Дражев“ и „Г. 

Раковски“, улиците „Лозарска“ и „Ангел Кънчев“ да бъдат продължени. Да се ремонтират 

кметствата на с. Зимница и с. Иречеково. 

Г-н Йордан Йорданов: За МИГ-а беше предложението. Тък като от информацията 

която получихме на комисиите от г-н Гроздан Иванов, заместник кмета, ремонта на 

кметството в с. Иречрково отпада, кметството на с. Зимница отпада и може би в с. 

Маленово мисля, че беше. Не си спомням, мисля че имаше и улици които отпадат. 

Г-н Гроздан Иванов: Дома в с. Маленово. 

Г-н Йордан Йорданов: Предлагам да има инвестиции и капиталови разходи в с. 

Иречеково. Тъй като аз съм изредил доста неща, да се прецени кое е реално да се добави в 

програмата за изпълнение на общината. И друго прдложение имах за читалищата, но то май 

беше по друго приложение. Добре. Това е предложението ми. Също коментирах и въпроса 

за с. Лозенец. Ул. „Батак“ е предвидена за ремонт, в същия момент ул. „Васил Коларов“ не 

е довътшена. Там става дума за едни и същи средства, може би. Педложих, вместо ул. 

„Батак“, ремонта да бъде на ул. „Васил Левски“. Според мен тя е приоритетна, тъй като там 

е големия поток от хора тъй като там има два търговси обекта. А за с. Иречеково, 

коментирахме за детска площадка. Г-н Иванов каза, че е имало някъкав проект, който не е 

одобрен, ако не греша. Видеонаблюдение предложих да бъде изградено и ремонт на улици, 

като това е някакъв максимум. Да се ремонтират улиците улиците „Г. Дражев“ и „Г. 
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Раковски“, като те напрактика са една улица или да се продължат около 150 м. улиците 

„Лозарска“ и „Ангел Кънчев“. Това е моето предложение. 

Г-н Атанас Киров: Ще взема отношение по въпроса. Имам няколко писма от кмета 

на с. Иречеково от втория мандат. Казвам от втория мандат, защото през първия 

кумуникирахме лице в лице, но сега вече комуникираме с писма. На предишна сесия, г-н 

Георгиев беше повдигнал въпроса за с. Иречеково, за парите от концесия. Колко процента 

влизат като инвестиция в селото. Подготвил съм се със справка колко са парите от 

концесии и колко като община сме инвестирали. Г-жо Русева, бихте ли ни казали колко са 

парите от концесии? 

Г-жа Радка Русева – началник отдел Финанси: 172 хил. лв. за 2017г. 

Г-н Атанас Киров: Колко са 30%? 

Г-жа Радка Русева – началник отдел Финанси: 51 хил. лв. 

Г-н Атанас Киров: Само двата водопровода които сменихме са 55 хил. лв. Само с 

тези водопроводи съм изпълнил заложената в закона инвестиция. Тук съм си подготвил и 

останалите инвестиции, които са правени в с. Иречеково, но няма да задълбавам. Така, че 

смятам, че не е редно да отдаваме специално значение на едно село за сметка на другите. Да 

не забравяме, че имаме и други села. А и в първият мандат там направихме изключително 

много, както и в с. Лозенец, което смело мога да кажа. А да не забравяме,че и първият 

мандат нямахме средства. 

Г-н Йордан Йорданов: Мога ли да взема отношение? Вие тръгнахте да доказвате за 

тези 30%, колко много сте върнали и колко много сте дали. Аз предлагам за следващата 

сесия, имате екип, да се направи на едно табло, разчет за това което са получили всички 

села. Нали в карайна сметка сме тук за това, за да решаваме. Щом има нужда от водопровод 

ще се направи, разбира се. Казвате първият мандат, а сега какво се прави. През последните 

две години и половина какво се е направило в с. Иречеково? Там живеят 300-400 човека. 

Лошо ли е, че предлагам на общинския съвет да направи капиталов разход за това село? 

Г-н Атанас Киров: Има и други села, които също са приоритет. 

Г-н Йордан Йорданов: Има. Обаче има 17 общински съветници. Всеки може да 

предложи. 

Г-н Атанас Киров: Съгласен съм. 

Г-н Йордан Йорданов: Моето предложение е това.  

Г-н Николай Генов – кмет на с. Иречеково: Извинете. Мога ли да взема отношение? 

Инж. Иван Митев: Заповядайте, г-н Генов. 

Г-н Николай Генов – кмет на с. Иречеково: В с. Иречеково живеят над 300 жители. 

Инфраструктурата е лоша. Улиците имат нужда от ремонт, възрастните хора се нуждаят от 

помещение за пенсионерски клуб. Искаме детска площадка. Сега разбирам от г-н Иванов, 

че проекта за изграждането и не е одобрен. Значи в населено място с над 300 жители и не 

малък брой деца, отново виждам че ще останат без детска площадка. В момента има една на 

центъра, която е кампроментирана. Това трябваше да бъде друго съоръжение с фитнес 

уреди и така нататък, което отново няма да се случи. Нужно е видеонаблюдение заради 

престъпноста, която към този момент не е малка. Имаме много сериозни проблеми с 4-5 

човека. Полицията работи по тези въпроси. Имаме нужда и от асфалтиране и чакълиране на 

улици. Това са най-наболелите проблеми. Три години аз нямам комуникация с Вас г-н 

Киров. Вие не искате да ме виждате, а ако трябва да бъда честен и аз не желая да Ви 

виждам, но работата ни е такава, че просто трябва да се работи. Към Вас съм подал над 30 

докладни, на които не съм получил отговор до днес, а мисля че това би трябвало да се 

случва. Ще запозная всички председатели на групи, с всички докладни, които съм Ви 
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изпратил през изминалите две години и половина. Председателят на общинският съвет, 

също е запознат с този проблем. А междувпрочем, приходите не са само от концесия, г-н 

Киров. Село Иречеково има не малко земя, няколко стотин декара са. От там общината 

генерира не малко приходи. 

Г-н Атанас Киров: Голяма част от това което сте представили в докладните, отдавна 

е изпълнено. А тези 30% са заложени в закона от концесии и продажби на общинско 

имущество, но такова в землището на с. Иречеково не е имало. 

Г-н Николай Генов – кмет на с. Иречеково: Не съм запознат с това. 

 Г-н Койчо Койчев: По точка 91 изработка и монтаж на обемен надпис „Община 

Стралджа“, Къде ще бъде поставен този надпис? 

Г-н Атанас Киров: Надписа който имаме в момента ще бъде променен. 

Г-н Койчо Койчев: Още един въпрос за доставка и мантаж на дедтска площадка до 

кафе“Ловна среща“. Това е добра идея за да има къде да се забавляват децата, но 

предвидено ли е и освежаване на наличните такива? Скоро бях с приятели на стадиона и 

видях че доста от съоръженията бяха повредени. 

Г-н Атанас Киров: Всяка седмица се прави освежаване, но те пак ги развалят. Затова 

решихме новата да бъде на централо място. 

Г-н Койчо Койчев: Дано тази се задържи по-дълго. 

Г-н Иван Георгиев: Аз искам да изкажа благодарност на ръководството на община 

Стралджа и най-вече за „входно-изходна артерия“, това е реална инвестиция, знаете, че 

машините които минават от там са с прикачен инвентар и когато има големи неравности 

стават много големи бели. Затова че благодаря за всички неша които са заложени за 

Стралджа тук. Г-н Киров,аз също поткрепям предложението на г-н Йорданов за с. 

Иречеково. Питам нагласата каква е? И ако се е стигнало до непоносимост с кмета, поне да 

не се отразява на хората, които живеят там. След като ремонта на кметството отпада да се 

включи поне една улица в списъка. Самата повърхнина на с. Иречеково е такава, че е 

подложена на силна ерозия. 

Г-н Атанас Киров: Искам да благодаря на г-н Георгиев. Не крия че имам уважение 

към него. Той е бил един успешен кмет за времето си. И след кметството не го виждам в 

някоя вила, а на лозята. Затова го уважавам. Г-н Георгиев, ще взема под внимание това 

което казахте и ще направим улица в с. Иречеково. Няма да правим промяна, а ще 

използваме парите от МИГ-а, които отпаднаха. 

Г-н Янко Добрев: Имам един въпрос. Пнеже разглеждаме справка за капиталовите 

разходи, в последното изложение на г-н Киров стана ясно за освободени от МИГ-а 

средства. Въпросът ми е косвен. Наскоро, мисля че миналата седмица,  имаше среща на 

МИГ-а и има идея община Стралджа и община Сливен да се съберат, тъй като община 

Сливен попада в селските райони, има МИГ, така или иначе. „Държавен фонд земеделие“ 

дава възможността да обединим усилия и тези общини да се съберем в една обща местна 

инициативна група, като се покачат финансовите средства. Мисля, че сега по МИГ-а са 

около 7 млн. лв. и едно такова обединение и усилията на двете общини и местни 

инициативни групи, бюджета ще стане 9 млн. Въпросът ми е община Сливен с няколкото 

села с които кандидатства – Горно Александрово, Блатец и така нататък- ще кандидатства 

за този обем от 2 млн. или ще има достъп до по-голям финансов ресурс или всичко ще се 

решава на база проектопредложение? 

Г-н Атанас Киров: Ще имат достъп до толкова средства от колкото се нуждаят 

реално, но максимално ще защитя интереса на община Стралджа. 
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Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 4А Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по ⸹40-

00 постъпления от продажба на общински нефинансови активи. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха.  

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

 

Приложение 5 Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. по 

бюджета на общината за 2022 г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 6  Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община 

Стралджа за 2022 г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха.  

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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Приложение 7  Средства за финансиране на мероприятия по културен календар на община 

Стралджа за 2022 г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 7А Разпределение на бюджетните средства за финансиране на спортна 

дейност по спортния календар на община Стралджа 2022 г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 8 Справка за бюджетните средства за финансиране на лицензираните спортни 

клубове в община Стралджа за 2022 г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 9 Справка на длъжностите, които имат право на транспортни разходи по 

отговорности за 2022 г. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 
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Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 10А Справка за разпределение на средства за транспорт през 2022 г. на НЧ в 

общ. Стралджа.  

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. 

Инж. Иван Митев: Предложението на г-н Йорданов гласи следното: Наемите от 

земите, с които преди време читалищата разполагаха, да им се дават като дофинансиране от 

страна на общината, както и кмета беше обещал преди време. 

Г-н Атанас Киров: През изминалите години, читалищата не бяха толкова добре 

финансирани поради факта, че нямаха почти никаква дейност. Г-н Йорданов, Вие визирате 

всички читалища, нали, нямате предвид някое конкретно? 

Г-н Йордан Йорданов: За всички читалища става въпрос. 

Г-н Атанас Киров: За да се случи дофинансирането е нужно да се изчака малко, за да 

получим наемна цена и средствата ще бъдат получени от читалищата около август месец. А 

самото дофинансиране, бихме могли да включим в  актуализацията на бюджета, както бе 

направено в по-предна година. 

Г-н Йордан Йорданов: Имам въпрос към експерт. Дали е възможно, законно, земята 

която е била на читалищата да се върне отново на тях, а не да им се плаща средната рентна 

цена, защото, когато те договарят с наемателите, постигат много по-висока цена? 

Г-н Атанас Киров: Тук сме на едно мнение. Това е и мое желание. Г-жо Стойкова, 

бихтели отговорили на въпроса? 

Г-н Йордан Йорданов: Моля да ме извините, налага се да тръгна спешно. Ако моя 

глас има някакво значение, по цялостния бюджет се въздържам. За читалищата решете. 

 

Г-н Йордан Йорданов напусна залата в 11:25 ч. Кворум  общински съветника. 14

 

Г-жа Роска Стойкова – секретар: 2019 година, общински съвет е приел такова 

решение с което се казва че на НЧ-ща  ще се даде до 50 декара земя. То обаче е върнато 

като незаконосъобразно от областна администрация, със следния аргументи: законът за 

народните читалища е приет през 1996г. и урежда учредяването, управлението, дейността, 

финансирането, издръжката и прекратяването на народните читалища. Съгласно параграф 6 

от ПЗР на ЗНЧ, с влизането на този закон в сила на неоземлените читалища безплатно се 

предоставя за ползване до 50 декара земя от общинския фонд, ако има такъв. Рзпоредбата е 

в сила от 25.10.1996г. и е приложима спрямо съществуващите към датата на влизане в сила 

на закона народни читалища, които са неоземлените към този момент – т.е. тези които не са 

вече оземлени на друго правно основание. В конкретния случай нашите читалища са 

учредени след датата на влизане на Закона за НЧ – 25.10.1996г., поради което разпоредбата 

на параграф 6 от ПРЗ на ЗНЧ е неприложима по отношение на тях. Читалищата ни 

функционират много преди датата на учредяване, но е вписана годината на регистрация и 

поради този факт, законът не ни позволява да извършим това действие и да вземем такова 

решение. И поради това, че това решение се върна и бе преразгледано от Ваша страна, 

земята бе отдадена под наем за срок от 6 години, което към настоящият момент прави 

невъзможно предоставянето и на читалищата. 
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Г-н Атанас Киров: Решението на обшински съвет Тунджа, касаещо същото, бе 

прието. Можем поне да опитаме. С г-жа Живка Йорданова, коментирахме, че читалищата 

когато се регистрират, трябва да носят годината в която са създадени, ка така НЧ 

„Просвета-1892“ е създадено 1997г.? Някакси няма логика, тези хора, които са регистрали 

тогава читалищата, защо са писали тези години. 

Г-н Янко Добрев: Това е така. Въпроса обаче е дискусионен защото, така както беше 

посочено в преходни и заключителни разпоредби и по-специално параграф 6 е, тези 

читалища които са обявени вече. Тук въпроса е, във влизане на закона в сила. Ние повечето 

от читалищата ги регистрирахме след 1996г. Така регистрирано читалището в момента на 

вписването, щом вписва в името на читалището година, вече веднъж го е приел за година. 

Няма как едно читалище да докаже, тъй като всеки документ по закон в държавен архив, 

преди 1913г ние не можем да съдържаме документи. 

Г-жа Роска Стойкова: Само искам да допълня, че това което коментирате има 

решение на ВАС. 

Г-н Янко Добрев: Да, но г-н Киров посочи, че решението на общински съвет – 

Тунджа е минало, така че мисля, че сега е удачно да вървим по този път и нешата могат да 

се случат този път. 

Г-н Атанас Киров: Да, моментът е удачен,но не можем да прекратим договорите за 

наем на тези земи. Не мисля, че е проблем към момента, читалищата да получават парите 

получени от наема на тези земи, макар и по-късно във времето. 

Г-н Янко Добрев: Не е проблем разбира се. Ние и в предни години не сме 

получавали финансирането по-рано от септември месец. 

Г-н Атанас Киров: Само да допълня, че тези средства които разглеждаме са за 

транспортни разходи и читалищата ше си ги получат. 

Инж. Иван Митев: Г-н Драгиев, заповядайте. 

Г-н Петър Драгиев: По повод читалищата и допълнителното им финансиране, не 

знам дали се интерсуват, но има „Национален фонд за култура“, в които има рамки за 

финансиране, специално за мобилност и различни мероприятия има програми които 

отпускат до 15 хил. лв. Само че трябва да се кандидатства. И то е във връзката с календара, 

който всяко едно читалище си е определил за изпълнение през годината, без никакъв 

проблем до 15 хил. могат да си ги вземат. Конкретно за пътни, дневни и нощувки са по 

програмата. Има друга програма която е за регионалните общински културни институции, 

при тях може да се канидатства за сума до 65 хил. лв. , като тази за 15 хил. не се изисква 

дофинансиране от страна на читалищата. 

Г-н Атанас Киров: Това е много добра идея. До сега не знаех, че има подобни 

програми. 

Г-н Митко Митев – км. Наместник с. Джинот: Аз съм кандидатствал по тъкива 

програми. Имам два спечелени проекта. 

Г-н Атанас Киров: Браво! Ако има притеснения относно кандидатстването, ние ще 

помогнем с документалната част на председателите на читалища, за да може да се 

възползват максимално от възможността. 

 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 14 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 
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Янко Добрев, Койчо Койчев,  

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение 11 Прогноза за периода 2021-2024 г. на постъпленията от местни приходи и 

на разходите за местни дейности. 

Инж.  Иван Митев запозна присъстващите със Становището от заседанието на 

Постоянните комисии. Разисквания не постъпиха.  

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 14 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев,  

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Приложение № 12 – приложен  протокол от публичното обсъждане на бюджет 2022 г. /за 

сведение/.  

            Разисквания не посъпиха.  

 

Инж. Иван Митев: Колеги, преминаваме към тестовата част от докладната записка.  

 

Председателят на ОбС предложи да се гласува приемане на текстовата част от 

докладната записка:  

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 14 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев,  

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

Инж. Иван Митев предложи да се гласува цялостно приемане на текстовата част и 

приложенията на бюджет 2022 г.:  

 

Г-н Гроздан Иванов – зам.-кмет: Ще отразите ли вота на г-н Йорданов по цялостното 

приемане на бюджета? 

Инж. Иван Митев: Гласуването е поименно и присъствено, поради тази причина не 

мога да го сторя. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 14 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев,  
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Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

 

На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6,  и във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г,  ПМС № 31 от 2022 г. за изпълнение на държавния 

бюджет за 2022 г.и 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 общинския бюджет на община Стралджа, Общински съвет- Стралджа взе 

следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 377 

  
1.Приема бюджета на община Стралджа за 2022 год., както следва: 
1.1.По прихода в размер на 19 192 426 лв., съгласно Приложение № 1,  в т.ч: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на   11 945 975 лв., в т.ч: 
      1.1.1.1Обща  субсидия   за  делегирани    дейности    в  размер  на  9 686 226 лв.; 
 1.1.1.2.Преходен остатък държавни дейности в размер на 2 259 749 лв.  разпределен 
съгласно Приложение № 5 ; 
      1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 7 246 451  лв.; 
          1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 948 903  лв.; 
      1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 840 937 лв; 
    1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 2 635 800 лв. 
 - обща изравнителна субсидия в размер на 1 481 000 лв., в т.ч.: 
 - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  142 200 лв.; 
  1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на  
 1 154 800 лв.,в т.ч: 
 - за    други инвестиционни разходи в размер на 1 154 800   лв.; 
  
 
 1.1.2.5.Трансфери между бюджетни сметки                             
  - предоставени трансфери                                              - 222 737 лв. ,  
за разходи по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 
 
            1.1.2.6.Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в 
размер на -110 000лв., в т ч: предоставени за изпълняване   проекти   през годината  по  
ОП  Развитие на човешките ресурси проект проект „Ранно детско развитие от  0 до 7г.” 
лв.,,проект „Патронажна грижа +”.проект Социални услуги помощ в домашна среда  
 
            1.1.2.7  Предоставена възмездна финансова помощ               0лв. 
                         -предоставена възмездна финансова помощ   -50 000 лв. 
                         -възстановена възмездна финансова помощ              0 лв. 
 
 1.1.2.8.Друго Финансиране :            -13 120 лв.            
 Задължение по финансов лизинг     
 Погашения  по финансов лизинг    - 13 120 лв. ; 
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 1.1.2.9.Преходен остатък местни дейности в размер на 2 216 668 лв. разпределен 
съгласно приложение № 5, в т.ч. с целеви характер ТБО – 146 488 лв. ;за зимно 
поддържане 
27 125 лв. и от Агенция пътна инфраструктура-  6 159 лв. 
 
 1.2.По разходите в размер на 19 192 426 лв.,разпределени по отговорности, по 
функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение 3.1., Приложение 3.2
 1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 11 945 975 лв./ от държавни 
трансфери и преходен остатък/; 
 1.2.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 
средства от собствени приходи и изравнителна субсидия в размер на 691 270 лв.  / 
дофинансиране /; 
 1.2.3.За местни дейности в размер на 6 555 181 лв.; 
 в. т. ч:  резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 55 000 лв.; 
  1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по  бюджета на общината, 
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо; 
 2. Приема  програма за   капиталови    разходи   в   размер   на 
2 221 565 лв., съгласно разчет по обекти, параграфи, дейности и източници съгласно 
Приложение № 4 ;приема разчет за капиталови разходи,финансирани с приходи от 
продажба на общински нефинансови активи съгласно приложение № 4А 
 2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на 1 154 800 лв. 
 2.2.Приема индикативен годишен разчет за капиталови разходи,финансирани със 
средства  за сметки за  средства от ЕС, средства по др. Програми и свързаното с тях 
общинско финансиране, съгласно Приложение № 6; 
 3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г, без звената от системата на 
образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 
 3.1.Численост на персонала  и разпределението на плановите разходи за заплати 
за 2022 г., считано от 01.04.2022г.съгласно Приложение № 3.1 и 3.2;  
            4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
 4.1.Членски внос в неправителствени организации в размер на  5 000 лв. 
             4.2.Помощи за погребения  1000 лв./до 250 лв.на едно лице,регистрирано в 
службите за социално подпомагане,самотни без близки и роднини,бездомни/-срещу 
представен документ за извършен разход за ковчег,превоз на покойника,изкопаване и 
заравяне на гроб,некролог/ 
            4.3.Стипендии в размер на 1 200 лв.в изпълнение на Наредба №23 за отпускане на 
стипендии на студенти от община Стралджа осигурявани от местни приходи 
 4.4.Субсидии за: 
             4.4.1.Субсидии за текущата дейност на спортни клубове,чийто седалища и дейност 
са на територията на общината  в размер на 29 000 лв. съгласно приложение № 8, като 
всеки клуб представи отчет за изразходените субсидии за 2022 г., с копия от първичните 
разходно оправдателни документи,  в срок до 31.03.2023г. 
 4.4.2.Субсидия за туристическо дружество „Кале „в размер на 1 500 лв., като 
представя отчет за изразходената субсидия, с копия от разходно оправдателни документи, 
в срок до 31.03. 2023 г.; 
 4.4.3.Утвърждава общинска субсидия за развитие на читалищната дейност в размер 
на 4 850 лв.съгласно Приложение  № 10А Средствата се предоставят  на база  копие на 
Решение  или протокол на читалищното настоятелство за какво ще се ползват 
средствата,разходо оправдателен документ /фактура/ за извършения разход и план 
сметка. 
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 4.4.4.Одобрява средства за финансиране на мероприятия по културния календар на 
община Стралджа 71 300 лв. съгласно приложение № 7  
           4.4.5.Одобрява средства по спортен календар на община Стралджа  съгласно 
Приложение №7а -7 000 лв. 
 
           4.4.6.Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- т.4.5 
 5.Приема следните лимити за разходи:  
 5.1.Социално битови отчисления в размер до 3 % върху плановите средствата за 
работна заплата на заетите по трудови правоотношения; 
 
 5.2. Разходи за  представителни цели и международна дейност на кмета на 
общината в размер не по-голям от  2% от общия годишен размер на разходите за 
издръжка  на общинската администрация.; 
 5.3.Размер на оклад за храноден за Детски градини  - 2,50 лв.; за Домашен 
социален патронаж  -2.00 лв.;  
 5.4.Разходи за работно и представително облекло в размер до  една минимална 
работна заплата за всеки зает  на щатна длъжност . 
 6.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи и 
% на плащане от действителните  разходи, за пътуване от местоживеенето до 
местоработата и обратно, както следва: 
- за здравеопазване, държавна отговорност 85 % 
- за социални грижи , държавна отговорност 65%; 
- за общинска администрация , общинска отговорност 50% съгласно Приложение № 9 ;  
            6.1.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по 
т.6. 
            7.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода   
 2022 г. -2024г. съгласно Приложение №11; 
            8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз в размер на 4 880 125  лв., в т. ч. капиталови разходи 4 343 851 лв. съгласно 
Приложение № 6; 
 9.Определя  разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината , 
както следва:  
 9.1  СУ “П.Яворов” гр.Стралджа; 
 9.2. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стралджа; 
 9.3. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Зимница; 
 9.4. ОУ “Хр.Ботев” с.Войника; 
 9.5. ДГ „М.Рубенова” гр. Стралджа; 
 9.6. ДГ „Здравец” гр.Стралджа;  
 9.7. Общинско социално предприятие; 
  като от т.9.1 до т.9.6 са с делегиран бюджет във функция „Образование”. 
           10.Утвърждава разходите на кметствата и населените места за 2022г.съгласно 
справка приложение 3.3 
           11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които да 
бъдат натрупани през 2022 г в размер на 1 913 912 лв.,като наличните към края на 
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер 
на разходите по отчет за последните четири години . 
 12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г. в размер на 6 379 706 .,като наличните към края на годината 
задължения за разходи не могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на   
разходите по отчет за последните четири години . 
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         13.На основание чл.32 ал.1 от Закона за публичните финанси определя максималния 
размер на плащанията по общинския дълг, който може да бъде поет през 2022г. в размер 
до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за 
последните 3 год.изчислени на база годишните отчети за изпълнение на бюджета на 
общината до   578 604 лв.  
 14. Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2022 г., в размер на 11 894лв., съгласно Приложение № 2; 
 15.Определя размера на просрочените вземания от 2021 г., които се предвиждат да 
бъдат събрани през 2022 г. в размер на 93 786 лв.  
 16.Оправомощава кмета на  общината да извършва компенсирани промени: 
 16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
          16.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
 16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи. 
 17. Възлага на кмета на общината: 
 17.1.Да определи и утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска 
степен. 
 17.2.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 
 17.3.Да информира Общинския съвет в случаи на отклонение на средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаление на бюджетните разходи. 
 17.4.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 
 17.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните 
общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващ орган и на МФ. 
 18.Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни 
програми.  
 18.1.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126  и на чл.104 ал.1,т.4, 
от ЗПФ. 
 18.2.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 
им по решение на общинския съвет. 
 19.Упълномощава кмета: 
 19.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и др.фондове на ЕС и 
други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
 19.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране на общински програми и проекти. 
 20.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет да разработят и представят в срок до един месец конкретни мерки за изпълнение 
на приетия от Общински съвет бюджет. 
 21.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение №12. 
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По т. 2 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно Приемане 

на бюджетна прогноза за местните дейности за  периода 2023-2025 г на община Стралджа. 

 

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

докладната записка: Предвид  изискванията на  чл.83, ал.2 от ЗПФ ; 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  и в съответствие с  Решение № 38 на МС от 27.01.2022г. за бюджетната 

процедура за 2022г. и   указанията на Министерство на финансите- БЮ№1 от 18.03.2022г.за 

подготовка и представяне на бюджетните прогнози е изготвена прогноза за периода 2023-

2025г.съгласно Приложение №1. 

        В прогнозата местните приходи са разработени на база реална оценка и анализ 

на събираемостта им за няколко предходни години,в съответствие с промените в 

нормативната уредба.  

При определяне приходите от местни данъци е взета предвид наредба №12 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Стралджа.Планирането 

на данъчните приходи е направено на базата на оценка,използваща данните за облога и 

предвидената събираемост на отделните видове данъци,както и предприетите действия за 

събиране на просрочените публични вземания за данъци,постъпленията от местни такси и 

приходи от предоставените публични услуги на населението са съобразени с приетата от 

Общински съвет наредба по чл.9 от Закона за местните данъци и такси за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги както и с тенденциите за развитието 

им в периода 2023-2025г.Прогнозите за приходите са съобразени с приетите от Общинския 

съвет стратегии,прогнози и програми за развитие на Общината.При разработването на 

трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталовите разходи за периода 

2023-2025г.са заложени размери одобрени със ЗДБРБ за 2022г.съгласно указанията на 

Министерство на финансите в БЮ №1 от 18.03.2022г. 

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни 

дейности за периода 2023-2025г.се изготви в съответствие с: 
- Общи изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза за периода 2023-

2025г.съгласно указанията на Министерство на финансите,дадени с БЮ-1 от 18.03.2022г. 

-  Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години,за 

съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 

-  Уточнените натурални и стойностни показатели,като се изключиха еднократните 

разходи по бюджета за предходната година;  

-  Настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в 

нормативната уредба засягаща съответните местни дейности в общината;  

-  Приетите от Общински съвет стратегии,програми  
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-  Фискални правила и ограничения ,определени в Закона за публичните финанси; 

   Разходите по прогнозата за периода 2023-2025г.са ограничени до размера на 

собствените приходи и трансферите от други бюджети.Не е допуснато планиране на 

разходи,срещу които няма обезпечени очаквани постъпления въз основа на направените 

анализи. 

    Съгласно указанията на Министерство на финансите в приложението са заложени 

само разходи за местни дейности и не са предвидени разходи за дофинансиране на 

делегираните от държавата дейности,а в колона „Бюджет за 2022г” са попълнени данни от 

проектобюджета  на Общината за 2022г.Прогнозата е подадена и приета  в Министерство 

на финансите чрез информационната система на общините на 21.03.2022г. 

 

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” – 14 гласа: 

  

 „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-  няма. 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 прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 378 

 

     Приема  бюджетната прогноза за местни дейности,съгласно Приложение 

№1”Прогноза за периода 2023-2025г на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности”. 

 

 

 

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

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

Стралджа. 

 

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

докладната записка: Съгласно чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Обшщински съвет определя размера на трудовите 

възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за 

работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета. С 

постановление №4 от 10 януари 2019г. на Министерски съвет за изменение и допълнениена 

Постановление №67 на Министерски съвет от 2010г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности за извършени промени относно нормативната рамка за формиране 
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размерите на възнагражденията на избраните лица. Съгласно чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 

2010г. конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на 

общини, райони и кметства се определят от съответния обшински съвет, при условията на 

ЗМСМА, като размерът на определените заплати не миже да надхвърля основната месечна 

заплата на министър.       

       

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 :   „ЗА” – 14 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 № 379 

 

       І.Определя индивидуални основни месечни заплати на кметове на кметства в Община 

Стралджа, считано от 01.04.2022г. както следва: 

 

1. Кмет на кметство Воденичане – 1 107 лв. 

2. Кмет на кметство Зимница       - 1 379 лв.          

3. Кмет на кметство Иречеково    - 1 107 лв.   

4. Кмет на кметство Каменец       - 1 107 лв. 

5. Кмет на кметство Лозенец        - 1 107 лв.     

 

 

 

 

По т. 4 Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС гр. Стралджа относно, 

определяне размера на месечна заплата на Кмет на Община Стралджа. С Постановление 

№4 от 10 януари 2019г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на 

 

Инж. Иван Митев изложи мотивите си по докладната записка: Уважаеми дами и 

господа общински съветници, съгласно чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя размера на 

трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и 

средствата за работна заплата на персонала от общинскич бюджет. С постановление №4 от 

10 януари 2019г. на Министерски съвет за изменение и допълнениена Постановление №67 

на Министерски съвет от 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 

законодателно бе регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията на 

кметовете, като целта му бе да се даде по-голяма децентрализация на местната власт при 

определяне на възнаграждения на служителите в държавна администрация и органите на 

власт в общините. Предвид посоченото и в рамките на разходите определени със Закона за 
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държавния бюджет на РБ за 2022г. за делегираните от държавата дейности в застта „за 

кметове и кметски наместници“, предлагам предлагам общинския съвет да определи 

основно месечно възнаграждение на Кмета на община Стралджа в размер на две хиляди и 

сто лв. 

 

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:   „ЗА” – 14 гласа: 

   

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

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.5, ал.16 от Постановление №67 на МС 

от 2010г. за заплатите в бюджетните организации, Общински съвет-Стралджа взе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 380 

  

 І. Общински съвет гр. Стралджа определя, считано от 01.04.2022г. основно месечно 

възнаграждение на Кмета на Община Стралджа, в размер на 2 100,00 (две хиляди и сто) лв. 

 

 

 

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

Доклади от читалищата в община Стралджа за осъществените дейности в изпълнение на 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2021г. и изразходваните от  

бюджета средства през 2021г.  

 

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

докладната записка: Съгласно Закона за народните читалища (ЗНЧ), на основание чл. 26а, 

ал.4  Председателите на Народните читалища представят ежегодно до 31 март пред Кмета 

на общината и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината за 

предходната година и за изразходваните от бюджета средства през същата година. 

  В общината и Общински съвет-гр. Стралджа са представени доклади от 20 

(двадесет) законно регистрирани на територията на община Стралджа народни читалища. 

Същите са мотивирани и приети на общи събрания на читалищата от читалищните членове 

по съответните населени места.  

          Считам, че представените доклади трябва да се  обсъдят и приемат. 

  

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

ПК по социална политика. 

Д-р Дора Йовчева: Комисията разгледа и приема проекторешението. 
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Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка. 

Гласували:   „ЗА” – 14 гласа: 

   

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

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал.4 и ал.5 от 

ЗНЧ, Общински съвет-Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 381 

 

1.Общински съвет-гр.Стралджа обсъди и прие докладите  за осъществените читалищни 

дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 

2021г. и изразходваните от бюджета средства през 2021г. от следните НЧ: 

 

        1. с. Александрово –    НЧ „Съгласие – 1924” 

                        

                      2.   с. Атолово –              НЧ „Съгласие – 2009” 

                     

                      3.   с. Богорово –             НЧ „Иван Вазов – 1942” 

 

                       4.   с. Воденичане –      НЧ „Просвета – 1928” 

 

                       5.   с. Войника –            НЧ „Възраждане – 1928” 

 

                       6.   с. Джинот –             НЧ „Изгрев – 1958” 

 

                       7.   с. Зимница –            НЧ „Възраждане – 1926” 

 

                       8.   с. Иречеково –         НЧ „Просвета – 1927” 

 

                       9.   с. Каменец –            НЧ „Проф. Асен Златаров – 1927” 

 

                       10.   с. Лозенец –           НЧ „Светлина – 1928” 

 

                       11.   с. Маленово –        НЧ „Пробуда – 1997” 

 

                       12.   с. Недялско –         НЧ „Съзнание – 1899” 

 

                       13.   с. Палаузово –       НЧ „Пеньо Енчев – 1929” 

 

                       14.   с. Поляна –            НЧ „Христо Ботев – 1922” 

 

                       15.   с. Правдино –        НЧ „Ал Константинов – 1928” 

 

                       16.   с. Първенец –         НЧ „Просвета – 1908” 

 

                       17.   с. Саранско –          НЧ „Изгрев – 1929” 
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                       18.   гр. Стралджа –        НЧ „Просвета – 1892” 

 

                       19.   с. Тамарино –          НЧ „Светлина – 1932” 

 

                       20.   с. Чарда –                 НЧ „Пробуда – 1934” 

 

 

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

на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стралджа за 2022г. и 

Културен календар на община Стралджа за  2022г. 

 

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

докладната записка: В изпълнение на чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, 

председателите на народните читалища  на: с. Александрово –    НЧ „Съгласие – 1924“,  с. 

Атолово –  НЧ „Съгласие – 2009”, с. Богорово -  НЧ „Иван Вазов – 1942”, с. Воденичане –      

НЧ „Просвета – 1928”, с. Войника - НЧ „Възраждане – 1928”, с. Джинот – НЧ „Изгрев – 

1958”, с. Зимница – НЧ „Възраждане – 1926”, с. Иречеково – НЧ „Просвета – 1927”, с. 

Каменец – НЧ „Проф. Асен Златаров – 1927”, с. Лозенец – НЧ „Светлина – 1928”, с. 

Маленово –  НЧ „Пробуда – 1997”, с. Недялско – НЧ „Съзнание – 1899”, с. Палаузово – НЧ 

„Пеньо Енчев – 1929”, с. Поляна – НЧ „Христо Ботев – 1922”, с. Правдино – НЧ „Ал 

Константинов – 1928”, с. Първенец – НЧ „Просвета – 1908”, с. Саранско –  НЧ „Изгрев – 

1929”, гр. Стралджа – НЧ „Просвета – 1892”, с. Тамарино – НЧ „Светлина – 1932”,  с. Чарда 

– НЧ „Пробуда – 1934” имат задължение ежегодно в срок до 10 ноември да представят на 

Кмета на общината предложения за своята дейност през следващата -2022г. 

 В изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Кметът на общината 

от своя страна внася направените предложения в Общински съвет-гр. Стралджа, който 

приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината. 

В общината Стралджа от 20 (двадесет) законно регистрирани на територията на 

общината народни читалища - 20 (двадесет) представиха в срок до 10 ноември 2021г. План 

за своята дейност през 2022г., въз основа на които е разработена Годишната програма за 

развитие на читалищната дейност за 2022г. Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност е един от основните документи, обобщаващи стратегическите цели, 

насоки и задачи, стоящи пред читалищата в нашата община. 

В изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища внасям направените 

предложения и предлагам на Вашето внимание Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Стралджа за 2022г. 

Програмата има за цел обединяване на ресурсите и усилията на всички страни за 

утвърждаването на народните читалища, като стабилен и обединяващ фактор за развитието 

на местната общност. 

 

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

ПК по социална политика. 

Д-р Дора Йовчева: Комисията разгледа и приема проекторешението. 

  

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

Гласували:   „ЗА” – 14 гласа: 



Страница 28 от 41 
 

   

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

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал.2 от ЗНЧ, 

Общински съвет-Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 382 

 

1.Общински съвет-гр.Стралджа  приема Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Стралджа за 2022г. и Културен календар за  2022г. 

 

 

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

на : 

 1. Отчет по изпълнение на Годишния  план за развитие на социалните услуги в 

община Стралджа през 2021г. 

2. Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2022г. 

 

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

докладната записка: Планът за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 

2022г. е съгласуван с Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол. В Планът 

са предвидени конкретни дейности и съдържа: 
- Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на 

общината;Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат 

открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;Източници на 

финансиране на социалните услуги;Ресурсно обезпечаване на предоставянето на 

социалните услуги;Други дейности за развитие на социалните услуги. 

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

ПК по социална политика. 

Д-р Дора Йовчева: Комисията разгледа и приема проекторешението. 

 

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

ведно с предложената корекция на техническа грешка. 

 Гласували:   „ЗА” – 14 гласа;  

  

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

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 383 

 

Приема: 
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1.Отчет по изпълнение на Годишния  план за развитие на социалните услуги в 

община Стралджа през 2021г. 

 

2. Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2022г. 

 

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

на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  

община Стралджа  за 2022г. 

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

докладната записка:  В изпълнение на Стратегията за подкрепа за личностно развитите на 

децата и учениците в община Стралджа 2021-2022г., съгласно разпоредбите на чл.197, ал.3 

от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) ежегодно до 30 април 

Общинският съвет приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. 

Годишният план се приема по предложение на кмета на общината след съгласуване със 

съответното регионално управление на образованието. Основна цел на Годишният план е 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата на 

предучилищното и училищното образование, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им и се 

прилага в съответствие с индивидуалните им потребности.  Законът за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО) определя приобщаващото образование, като неизменна 

част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на 

подкрепа за личностно развитие на децата – обща и допълнителна. Подкрепата за 

личностно развитие трябва да се предоставя на всяко дете и ученик, като се осигури 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 

уменията им и бъде в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. 

 

 

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

ПК по социална политика. 

Д-р Дора Йовчева: Комисията разгледа и приема проекторешението. 

 

 

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

Гласували:   „ЗА” – 14 гласа: 

   

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

 

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

администрация (ЗМСМА), Общински съвет-Стралджа взе следното  

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е № 384 

 

Приема: 

 

1. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в  община Стралджа  за 2022г. 
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По т. 9  Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно Приемане 

на отчети за дейността и изразходените средства от  спортните клубове и туристическо 

дружество „Кале”, намиращи се на територията на община Стралджа, финансирани от 

бюджет 2021г. 

 

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

докладната записка:  Община Стралджа подкрепя юридическите лица с нестопанска цел, 

регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност- спортните клубове, които 

осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност, както и  туристическото 

дружество. Община Стралджа подпомага всички, чрез предоставяне за ползване на 

изградените и функциониращи спортни обекти и съоръжения и чрез предоставяне на 

средства от бюджета на общината. През 2021г. в бюджета на община Стралджа бяха 

заложени средства за три  футболни клуба : „Общински футболен клуб- Стралджа”-гр. 

Стралджа, ФК „Бенковски”-с. Зимница, „Футболен клуб Воденичане-2017”- с. Воденичане, 

както и за Туристическо дружество „Кале”-гр. Стралджа. 

 

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:   „ЗА” – 14 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), във връзка с чл.123 и чл.133, ал.2, т.1, т.2 от Закона за 

физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 385 

 

 

1.Приема отчети за дейността и изразходените средства на следните спортните 

клубове и Туристическо дружество „Кале”- гр. Стралджа, намиращи се на територията на 

община Стралджа, финансирани от бюджет 2021г. : 

 

- „Общински футболен клуб- Стралджа”-гр. Стралджа; 

- ФК „Бенковски”-с. Зимница; 

- „Футболен клуб Воденичане-2017”- с. Воденичане; 

- Туристическо дружество „Кале”-гр. Стралджа. 
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По т. 10 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. и Решение № 622  от Протокол №44/30.05.2019г, Решение № 76 от 

Протокол №7/26.03.2020г. и  Решение № 230 от Протокол №20/29.04.2021г.  на Общински 

съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост. В проекта за изменение на 

Наредбата в Приложение №1, се предлага регулиране на цените за отдаване под наем на 

общински недвижими имоти за далекосъобщителни услуги /инсталиране на антени/ 

съгласно Закона за общинската собственост.  

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

бюджета на общината от отдаването под наем на общински недвижими имоти за 

далекосъобщителни услуги /инсталиране на антени/.   

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

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. 

Очакваните резултати са 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.  

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК,   

Проекта 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 бе публикуван на официалният сайт на община 

Стралджа на 18.02.2022г., с изложените мотиви към него, като се предостави възможност 

на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта 

в законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в общинска 

администрация подобни становища и предложения. 

  

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” - 14 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев,  
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Иван 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 № 386 
 

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-Тарифа за базисни цени за отдаване под наем на 

общински недвижими имоти по зони в лв./кв.м. месечно без ДДС.  

т.13. Базисни цени без ДДС за Далекосъобщителни услуги/за инсталиране на антени/ 

цена за 1 бр. антена. 
 

БИЛО: 

Приложение № 1 

Т  А  Р  И  Ф  А 

І. Базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими  имоти по зони в лв./кв.м 

месечно без ДДС. 

Видове дейности Стралджа І ІІ ІІІ ІV 

13.Далекосъобщителни 

услуги/за инсталиране 

на антени/цена за 1 бр. 

антена 

800,00 

лв./месец  

800,00 

лв./месец 

800,00 

лв./месец 

800,00 

лв./месец 

800,00 

лв./месец 

 

 

СТАВА: 

Приложение № 1 

 

Т  А  Р  И  Ф  А 

І. Базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими  имоти по зони в лв./кв.м 

месечно без ДДС. 

Видове дейности Стралджа І ІІ ІІІ ІV 

13.Далекосъобщителни 

услуги/за инсталиране 

на антени/цена за 1 бр. 

антена 

1000,00 

лв./месец  

1000,00 

лв./месец 

1000,00 

лв./месец 

1000,00 

лв./месец 

1000,00 

лв./месец 

  

 

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. 
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III.Възлага на кмета на общината да актуализира месечната наемна цена съобразно 

изменението на действащите към момента договори за наем за разполагане на 

телекомуникационни антени, разположени върху имоти или сгради общинска собственост. 

 

 

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

съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена, за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска 

собственост, чрез предоставянето им под наем  за срок от 10 години. 

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

изложи мотивите по докладната записка: През 2022 г. предстои отдаване под наем на 

язовири-публична общинска собственост, поради  изтичане на срока на сключени договори, 

в т.ч.  договори за концесия и за наем на  язовири-публична общинска собственост, 

находящи се в землищата на  с.Иречеково,  с.Поляна, с.Александрово, с.Недялско и 

с.Джинот, които са упоменати в докладната записка. 

По силата на §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, в общините, на чиято 

територия има язовири-публична общинска собственост, за които не са сключени договори 

за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на 

общината, общинският съвет  приема решение за: 1. създаване на общинско предприятие за 

осъществяване на тези дейности или 2. откриване на процедура за избор на оператор на 

язовирната стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите, 

чрез предоставянето им под наем или на концесия.  

 Предложението ми за бъдещото стопанисване и управление на язовирите съобразно 

Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за 

осъществяване на контрол за  техническото им състояние, е за откриване на процедура за 

избор на оператор на язовирната стена, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 

години. 

Съгласно §4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдруженията 

за напояване, когато няма сключени договори по § 3, ал. 2 от същия закон, язовирите и 

микроязовирите - публична общинска собственост, могат да се отдават само под наем по 

реда на Закона за общинската собственост. Kъм настоящия момент на територията на 

землищата Иречеково и Поляна, Недялско, Джинот и Александрово няма регистрирано 

сдружение за напояване.  

Законът за водите дава следните определения за "Язовир" - водностопанска система, 

включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации, 

както и земята, върху която са изградени,  "Воден обект" - постоянно или временно 

съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в 

естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях 

земи и "Оператор на язовирна стена" -  физическо лице хидроспециалист или юридическо 

лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по 

стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, 

възложени му от собственика. 

На спечелелите търга наематели-оператори на язовирни стени, ще бъдат възложени 

стопанисването, поддръжката и осъществяването  на техническата експлоатация на 

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

общинска собственост и стопанска политика. 

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

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” - 14 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев,  

Иван 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 № 387 

 

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

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

на 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: 

1. ПИ с идентификатор 32771.420.104 /стар номер  000104/, с НТП: Язовир, с площ 

94,719 дка по КККР на с.Иречеково, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2484/25.06.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 3315,00 лв. без 

ДДС. 

2. ПИ с идентификатор 57409.28.276 /стар номер  000276/ /, с НТП: Язовир, с площ 

87,364 дка по КККР на с.Поляна, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2521/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 3058,00 лв. без 

ДДС. 

3. ПИ с идентификатор 51384.20.184 /стар номер  000184/ /, с НТП: Язовир, с площ 

26,171 дка по КККР на с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2514/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 916,00 лв. без 

ДДС. 

4. ПИ с идентификатор 51384.20.191 /стар номер  000191/, с НТП: Язовир, с площ 

11,442 дка по КККР на с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2515/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 400,50 лв. без 

ДДС. 

5. 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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№2508/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 493,50 лв. без 

ДДС. 

6. ПИ с идентификатор 20804.70.156 /стар номер  000156 /, с НТП: Язовир, с площ 

21,977 дка по КККР на с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2507/19.08.20г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 769,00 лв. без 

ДДС. 

7. ПИ с идентификатор 00343.89.185 /стар номер  000185 /, с НТП: Язовир, с площ 

0,938 дка по КККР на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2560/05.10.21г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 33,00 лв. без 

ДДС. 

 

II.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 спечелилия  Изпълнител/Оператор на 

язовирната стена. 

 

 

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

съгласие за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост, находящо се в 

Самостоятелен обект №1 с идентификатор 69660.501.1783.1.1, предназначен за здравни 

кабинети по КК и КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с административен адрес: гр.Стралджа, 

обл.Ямбол, пл.”Демокрация”№1. 

 

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

докладната записка: В общинска администрация е подадено заявление с Вх.рег. № ВхК-

786/07.04.2022г. от Самостоятелно медико-диагностична лаборатория „Лина“ ЕООД , 

представлявана от д-р Васил Костадинов и д-р Татяна Костадинова за сключване на  

договор за  наем за помещение – бивша  манипулационна, находящо се в Сграда “Бивша 

поликлиника”гр.Стралджа за срок от 3 години. СМДЛ „Лина“ ЕООД е лечебно заведение 

по смисъла на Закона за лечебните заведения,  регистрирано с Удостоверение за 

регистрация №184/17.11.2017г. от регистъра на лечебните заведения в РЗИ-гр.Ямбол, 

профил- клинична лаборатория, скючен договор със НЗОК. 

Съгласно разпоредбите на Закона за лечебните заведения: 

„Чл. 102, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., попр. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, 

бр. 65 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лекарите и лекарите по 

дентална медицина, работещи в лечебното заведение при преобразуването му и 

извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях лечебни заведения сключват 

наемен договор за помещенията, обзавеждането и апаратурата с управителните органи на 

лечебните заведения. 

чл.102, ал.6 (Нова - ДВ, бр. 65 от 2000 г.)  Имуществото на непреобразуваните 

публични здравни заведения за извънболнична помощ се управлява от кмет на общината, 

упълномощено от него лице или от създадено от Общинския съвет търговско дружество за 

стопанисване и управление на собствеността. Медицинските специалисти, които извършват 

извънболнична помощ в помещенията на тези заведения имат права по ал.3 и ал.4.“ 
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Наемни договори с други лечебни заведения могат да бъдат сключени при наличие 

на свободни помещения, обзавеждане и апаратура,  само след сключване на договорите по 

чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения, т.е. след осигуряването на помещения на 

работещите лекари и лекари по дентална медицина в лечебното заведение по време на 

преобразуването му. 

Към настоящи момент работещите лекари в  лечебното заведение по време на 

преобразуването му са осигурени с помещения. 

Съгласно чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост с Решение на Общински 

съвет могат да се отдават под наем имоти-частна общинска собственост, без провеждане на 

търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на 

съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза.  

Д-р Дора Йовчева: Ще се вдигнат ли наемните цени и за лекарите в общината? 

Г-н Атанас Киров: Не. Причината поради която вдигаме наемната цена на 

лабораторияте е, че до момента бе 32 лв./месец. 

 

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на председателя на 

ПК по общинска собственост и стопанска политика. 

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

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” - 14 гласа: 

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

Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев,  

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

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

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.102, ал.5 и ал.6  от Закона 

за лечебните заведения, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.58, ал.1  от Наредба №2 за редът за 

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

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

съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 388 

 

1. Общински съвет гр.Стралджа дава своето съгласие да се отдаде под наем за срок 

от 3/три/ години на СМДЛ „Лина“ ЕООД, с ЕИК: 102227599, със седалище и адрес на 

управление: гр.Бургас, общ.Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.75-партер, представлявана от Васил 

Костадинов и Татяна Костадинова,  следния имот- частна общинска собственост: 

- Помещение с площ от 30,80 кв.м., заедно с общите части,  находящо се в 

Самостоятелен обект №1 с идентификатор 69660.501.1783.1.1, предназначен за здравни 

кабинети, целия с площ от 161,97 кв.м., находящ се в Сграда “Бивша поликлиника” с 

идентификатор 69660.501.1783.1 КК и КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с административен 
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адрес: гр.Стралджа, обл.Ямбол, пл.”Демокрация”№1, ет.1, при заплащане на месечен наем 

250,00 лв.  без ДДС. 

2.Общински съвет-гр.Стралджа упълномощава кмета на Община Стралджа да 

предприеме всички действия за реализиране на решението и да сключи договор за наем със 

СМДЛ „Лина“ ЕООД.  
 

 

 

 

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

провеждането на редовно неприсъствено заседание   на Асоциацията по ВиК – Ямбол, 

което ще се проведе на 05.05.2022 г.(четвъртък). 

 

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

изложи мотивите по докладната записка: Въз основа на покана с писмо рег. № АЯ-00067 от 

01.04.2022г. на Председателя на Асоциацията по В и К – Ямбол, на основание чл. 10, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация,   се свиква редовно неприсъствено заседание на Общото събрание, на 

05.05.2022 г.(четвъртък). 

Необходимо е Общински съвет  Стралджа да предостави на Кмета на Общината –  Атанас 

Киров Киров позиция и мандат за становище по следните точки от дневния ред на 

заседанието: 

  

 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 2021г. 

 

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

2021г. 

 

Точка    3.     Приемане на бюджет  на АВиК, Ямбол за 2022г. 

 

           Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация на база резултатите от преброяването на населението, 

извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд на 

Република България през 2011г., броят на гласовете в общото събрание се разделя между 

членовете по решение на председателя на асоциацията. 

 

 На база брой жители на всяка община от последното преброяване през 2011г., се 

определя процентно съотношение на гласовете на членовете на Общото събрание на 

асоциацията, както е отразено в таблицата представена в докладната записка. 

 

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. 
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Гласували:   „ЗА” – 14 гласа:  

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

  

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

водите и чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-

Стралджа взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 389 

 

 

I. Общински съвет Стралджа предоставя на Кмета на Община Стралджа – Атанас Киров 

Киров позиция и мандат за становище и гласуване на редовно неприсъствено заседание на 

Асоциация по В и К – Ямбол, което ще се проведе на 05.05.2022 г.(четвъртък), по следните 

точки:  

    Точка  1. Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване 

и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Ямбол за 2021г. 

 

Точка 2.  Приема отчета за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол за 2021г. 

  

Точка 3.  Приема бюджета на  АВиК, гр. Ямбол за 2022г. 

 

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

Административно процесуалния кодекс (АПК) предвид  предстоящото редовно 

неприсъствено заседание. 

 

По т. 14  Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и финанси, 

относно одобряване на разходите за командировки на кмета на гр. Стралджа и на 

Председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.01.2022г. до 31.03.2022г. 

 

 Инж. Иван Митев даде думата на г-н Димчо Стойков – председател на ПК по 

бюджет и финанси да изложи мотивите по докладната записка: Съгласно изискванията на 

наредбата за командировките в страната, рзаходите за командировките на кметовете на 

общини и председатели на общински съвети се изплащат въз основа на представени 

документи за извършен разход. След изтичане на отчетният период се изготвя писмен отчет 

за получените комадировъчни пари, който се одобрява от Общинския съвет. През отчетния 

период кметът на общината и председателят на Общински съвет гр. Стралджа нямат 

извършени разходи за командировка. 

 

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:   „ЗА” – 14 гласа:  

 „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за комадировките в 

страната, Общински съвет – гр. Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 390 

 

 

1. Одобрява отчета за получените командировъчни пари за първото тримесечие на 

2022г. от: 

1.1. Председателя на общински съвет – гр. Стралджа - г-н Иван Митев, в страната в 

размер на 0 лева, в чужбина в размер на 0 лева. 

1.2. Кмета на община Стралджа – г-н Атанас Киров , в страната в размер на 0 лева, в 

чужбина в размер на 0 лева. 

     

По т. 15  Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС – гр. Стралджа, 

относно актуализиране на представители Общински съвет – гр. Стралджа в Общински 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 

Инж. Иван Митев представи мотивите си по докладната записка: Съгласно чл. 65 от 

Закона за защита при бедствия кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия 

на територията на общината. Съгласно чл.65а, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия за 

подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 65 от същия закон, се създава общински съвет за 

намаляване на риска от бедствия. Членове на съвета следва да бъдат заместник-кметовете на 

общината, главният архитект на общината, представители на общинския съвет, ръководители на 

структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска 

цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия е помощен орган на кмета на 

общината, който го подпомага при изпълнение на дейностите по чл. 65 от Закона за защита при 

бедствия. Съгласно чл.65а, ал.3 от Закона за защита при бедствия, съветът се председателства от 

кмета на общината и се представлява от него. Поименния състав на съвета се определя със заповед 

на кмета на общината.   

Във връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет – гр. Стралджа да определи свои 

представители за участие в съвета за намаляване на риска от бедствия. 
 

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” – 14 гласа:  

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

 

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

администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общинският 

съвет – гр. Стралджа да взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 391 
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Общинският съвет – гр. Стралджа определя за свои представители в Общинският съвет за 

намаляване на риска от бедствия следните общински съветници: 

1. инж. Иван Парушев Митев 

2. Койчо Тончев Койчев 

 

 

По т. 16  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

  

 Г-н Гроздан Иванов – зам.-кмет: Ще използвам случая да поканя всички 

присъстващи на предстоящите мероприятия по случай Великденските празници. Ще има 

доста интересна и развлекателна програма. Заповядайде! 

 Инж. Иван Митев: Благодаря! Бих искал да припомня, че срока за подаване на  

декларациите по чл.35, ал1, т.1 пред КПКОНПИ е до 15 май. Моля да ги подготвите за да не 

изпуснете срока за подаване. Г-н Добрев, заповядайте. 

 Г-н Янко Добрев: Имаше тема за пътя Стралджа - Лозенец миналата година, която 

дискотирахме преди време и г-н Киров бе казал, че води разговори с АПИ, като те са поели 

ангажимент от тяхна страна тази година да се ремонтира този път. Въпросът ми е защо е 

изключен този обект от списъка на АПИ за капиталови разходи? Вторият ми въпрос е 

идентичен. Става въпрос за детелината, която ще свързва пътя с магистралата. Тогава Вие 

ни уведомихте до къде сте стигнал с процедурата. Проект по договор имаше, но така или 

иначе имаше много промени в държавата. В настоящия капиталов разход как стоят нещата 

по този въпрос? 

 Г-н Атанас Киров: По отношение на пътя Стралджа - Лозенец искам да припомня, че 

през изминалата година се смениха доста правителства, като накрая трябваше да решим 

дали да се направи пътят Стралджа-Зимница или Стралджа-Лозенец и избрахме пътят 

Стралджа-Зимница, защото и Вие знаете, че той е с по-голям приоритет. И на мен не ми е 

приятно, че пътят Стралджа-Лозенец все още не е ремонтиран. По въпроса с детелината не 

бих могъл да ви дам точен отговор. Г-н Иванов също може да вземе отношение за пътя 

Лозенец. 

 Г-н Гроздан Иванов: Пътя Стралджа-Лозенец за тази година е изключен от 

капиталовите разходи на АПИ, но ние ще настояваме пред тях да направят всичко 

възможно да въде включен, защото е крайно нуждаещ се от рехабилитация. Път 707 който 

минава през доста села се оказа че не е включен в капиталовите разходи за сметка на други 

пътища. Сега вече коренно са се променили. В община Стралджа, пътят който е влязъл за 

проектиране е Тамарино-Войника. Сега е влязъл, преди това го нямаше. 

 Г-н Атанас Киров: Ще се борим тез неща да се случат. 

 Г-жа Пенка Иванова – км. Наместник с. Поляна: Аз бих искала да попитам какво се 

случва с украинските бежанци. Все още ли са тук? 

 Г-н Атанас Киров: Останаха 7 души, четири деца и трима възрастни. Другите 

заминаха за по-големите градове, явно за да търсят реализация. Финансово се справихме 

благодарение на даренията, от страна на граждани и институции, както и от Вас господа 

общински съветници. 
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Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 33-то заседание на 

Общински съвет-Стралджа в  12:15  ч. 

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ:    /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа    

 

 

 

Водещ протокола:     /п/ 

                                С. Атанасова 


