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П Р О Т О К О Л
№ 9

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 28.05.2020 г., от 10:00 ч., в Клуб на пенсионера се проведе 9 - то
заседание на Общински съвет – Стралджа.

Присъстват 16 от 17 общински съветници. Отсъства г-н Христо Христов – по
уважителни причини.

Инж. Иван Митев - председател на ОбС: На основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА и
чл. 52, ал.1 и 2 от ПОДОбС и предвид извънредното епидемиологично положение,
свързано с разпространението на COVID–19 на територията на страната, предлагам
заседанието на ОбС да бъде проведено при закрити врати, в присъствието на кмета на
общината- г-н Атанас Киров, зам-кмет - г-н Иван Иванов, секретар на общината- г-жа
Роска Стойкова, юрисконсулт - г-н Димитър Андонов, началник-отдел „Икономически
дейности и общинска собственост”- г-жа Веска Вукарска, и началник-отдел
„Хуманитарни дейности”- г-жа Живка Йорданова.

Инж. Иван Митев подложи на гласуване предложението за начина на
провеждане на заседанието.

Гласували: „ЗА”- 16 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.
Приема се.
На основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА и чл. 52, ал.1 и ал. 2 от ПОДОбС, предвид

извънредното епидемиологично положение, свързано с разпространението на COVID–
19 на територията на страната, Общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 100

І. Приема 9 - то заседание да бъде проведено при закрити врати.

Инж. Иван Митев: На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за
организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, предлагам към проекта за дневен ред да бъде добавена:

като т.4 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа,
относно даване на съгласие по безвъзмездно прехвърляне на собственост върху
поземлен имот – частна държавна собственост в полза на община Стралджа.

като т.5 Изказвания, становища и питания.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/54-36, факс:64-04

e-mail:straldjainf@yahoo.com
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На основание чл. 46,   ал. 1 и ал. 2 от ПОДОбС, ОбС- Стралджа взе

Р Е Ш Е Н И Е № 101

І. Приема следният проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
одобряване на годишен план за ползване на дървесина и общински горски територии на
община Стралджа за 2020г.

2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена
сграда върху имота.

3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г.

4. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
даване на съгласие по безвъзмездно прехвърляне на собственост върху поземлен имот –
частна държавна собственост в полза на община Стралджа.

5. Становища, изказвания и питания.

По т.1. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
одобряване на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии
на община Стралджа за 2020 г.

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Годишният план за
ползване на дървесина за 2020 г., е съгласуван с горскостопанския план, в който са
включени площи от землищата на гр. Стралджа и с. Войника с прогнозни количества за
ползването на дървесина, което се осъществява чрез добив и продажба на добита
дървесина от временен склад на населението на община Стралджа, както и за нуждите
на община Стралджа /кметства, детски градини и училища/ от общинските горски
територии на община Стралджа. По лични впечатления установих поголовна сеч в
общинската гора, която трябва да бъде прекратена. И на фона на това, което се очертава
в държавата ще трябва да търсим за в бъдеще алтернативни източници за отопление на
населението.

Г-н Йордан Йорданов: Кой осъществява контрола върху сечищата?
Г-н Атанас Киров: Контролът се осъществява от общинското звено „Горско

стопанство”, което се състои от двама горски и един лесовъд.
Г-н Йордан Йорданов: Аз също съм любител на гората и доста често ходя на

много места. Прави ми впечатление, че има сечена дървесина в боровете, на границата
на двете общини, която е неизвозена и повече от шест месеца стои там. Имал съм
такива случаи в годините. Имало е сечище, остават някакви фигури. И остават години,
години и после тези фигури не се прибират и просто изчезват, изгниват, не зная защо. А
тази дървесина, която видях там не е никак малко и е много качествена. Говоря за
уникални дървета за нашата гора, която на практика е добита и стои там неизвозена. Не
е имало лоши климатични условия тази година, всички знаем, с изключение на няколко
дни. Може би общината си е получила парите, но говоря за щети, нанесени на
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природата. Темата за сеченето на гората е много важна, но не знам дали ние го
осъзнаваме.

Г-н Атанас Киров: Борът, който насече фирмата е платен. Преди три седмици им
сигнализирах да дойдат и да вдигнат добитата борова дървесина, защото трябва да
приключим с протоколите. Но имат някаква сума за доплащане, затова не са я
вдигнали. Ще бъде вдигната дървесината. Но като цяло за сечта говорим. Ще
обсъждаме с нашият екип идеи за по-нататъшни действия,  ще бъдат обсъдени и с Вас.
Ще вземем решения за всички тези теми, които предстоят занапред.

Г-н Иван Георгиев: Борбата за запазване на горската растителност наистина
трябва да бъде много осторожна, но не е достатъчно само кметовете на общини да
правят планове за гори. Първо: Общинската собственост гора е много малка част от
общата гора. Второ- ние правим план, но първо се правят десегодишни планове, които
се одобряват по йерархия, след това едногодишните планове- това, което приемаме
сега. Трябва цялата концепция да се смени. Има общини като Болярово, които имат
много гора, но тук в Стралджа нямаме нищо. Ние като загубим нещо, тогава почваме да
го ценим.

Г-н Атанас Киров: Това ми беше идеята, че имаме малко гора. И ако
продължаваме да разчитаме да снабдяваме населението, ако сечем с тези темпове няма
да има добив. Тази година, ако има, догодина може и да няма сеч, защото е сечено
много. И това се натрупва в годините.

Г-н Иван Георгиев: За това нещо трябва да се мисли. Трябва да се помисли за
алтернативно гориво.

Г-н Атанас Киров: Разбрах Ви мисълта. Ще се боря да променя нещата с властта,
която ми се дава, но нещата трябва да се променят от горе.

Г-н Йордан Йорданов: Вие имате рамкирана власт, имате контакти, може да
поставите въпроса. Ние като граждани може да поставим въпроса на срещи с нашите
народни представители и да им казваме проблемите, които ни вълнуват. И ние сме ги
поставили, но за съжаление те са безброй.

Г-н Атанас Киров: Отдавна хората в белия свят оцениха дърветата и гледат да ги
запазят. Дъжда, озоновия слой, кислорода всички тези неща ние ги подценяваме. Ако
ги няма дърветата – няма дъжд.

Други разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев предостави думата на
председателя на ПК по общинска собственост и стопанска политика за становище.

Г-н Иван Георгиев: Комисията разгледа и приема пректорешението.
Инж.Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от

докладната записка.
Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева,
Ангел Ангелов, Петър Драгиев, Нели Тончева,
Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, Койчо Койчев,
Йордан Йорданов, Иван Георгиев, Стоян Георгиев,
Мария Толева, Тодор Железов

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

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 т.2 и ал.3, чл.7, ал.1 и 4 от
НУРВДГТДОСПДНГП, Общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 102
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І. Общински съвет одобрява годишния план за ползване на дървесина от
общинските горски територии за 2020г., съгласуван с Горскостопанския план, отдели и
прогнозни количества дървесина, включващ следните подотдели:

Отдел/
Подотд

Землище площ
(ха)

дървесен
вид

Стояща
(пл/м³)

Лежаща
(пл/м³)

Едра
(пл/м³)

Средна
(пл/м³)

Дребна
(пл/м³)

Дърва
(пл/м³)

Вършина
(пл/м³)

130 з гр.Стралджа 5,0 акация,
гледичия

250 230 5 15 85 125 20

221 а С.Войника 12,3 акация,
гледичия

660 600 5 45 230 320 60

304 д гр.Стралджа 5,1 акация,
гледичия

340 325 - 25 125 175 25

общо 22,4 1250 1155 10 85 440 620 105

ІІ. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии –
общинска собственост за 2020 г. да се осъществи съгл. чл.112, ал.1 от Закона за горите
и чл. 5, ал.1 от НУРВДГТДОСПДНГП, както следва:

1. На основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗГ и чл.5, ал.1, т.2 от НУРВДГТДОСПДНГП,
ползването на дървесина от общински горски територии на община Стралджа да се
осъществи чрез добив и продажба на добита дървесина от временен склад на
населението на община Стралджа, както и за нуждите на община Стралджа/кметства,
детски градини и училища/, от следните отдели: 130/з , 221/а , 304/д.

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

Акация/гледичия:
Едра строителна дървесина – 59,00 лв./ пл.м³
Средна строителна дървесина – 57,00 лв./пл.м³
Дребна строителна дървесина – 57,00 лв./пл.м³
Колове /дебелина на тънкия край 8-10 см/-110 лв/пл.м³
Дърва за огрев – 57,00 лв./пл.м³
Забележка: Посочените цени са без ДДС.

ІV. Упълномощава кмета на Община Стралджа да организира всички дейности
по ползването и продажбата на дървесина.

По т.2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена
сграда върху имота.

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: В общинска
администрация е постъпило писмено заявление с Вх. рег. № ВхК-2255/22.11.2019 г. от
Валерий Иванов Антонов от гр. Ямбол,  за закупуване на имот- частна общинска
собственост, в качеството си на собственик на  жилищна сграда законно построена
върху общинско дворно място.

Съгласно документа за собственост нот. акт с Вх. рег. № 6682/25.10.2019 г.,
вписан в Службата по вписванията, Валерий Иванов Антонов е собственик на
двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 72 кв.м., построена върху
общински урегулиран поземлен УПИ II-19, кв.6 по плана на с. Воденичане,
общ.Стралджа. Жилищната сграда е построена по силата на договор за отстъпено право
на строеж върху общинска земя.

Преписката е комплектована с акт за частна общинска собственост
№2465/28.02.2020 г. за общинският имот, вписан в службата по вписванията, пазарна



Страница 5 от 8

оценка от лицензиран оценител, скица и данъчна оценка с Вх. рег. № 6682/25.10.2019 г.
за собственост на Валерий Иванов Антонов. Имотът е включен в годишната програма
за придобиване, управление и разпореждане с имоти  и вещи общинска собственост за
2020 г., приета с Решение № 46 от Протокол № 5/06.02.2020 г. на Общински съвет-
гр.Стралджа.

Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев предостави думата на
председателя на ПК по общинска собственост и стопанска политика за становище.

Г-н Иван Георгиев: Комисията разгледа и приема пректорешението.
Инж.Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от

докладната записка.
Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева,
Ангел Ангелов, Петър Драгиев, Нели Тончева,
Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, Койчо Койчев,
Йордан Йорданов, Иван Георгиев, Стоян Георгиев,
Мария Толева, Тодор Железов

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

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от ЗОС,  чл.41, ал.2 от ЗОС
и чл.18, ал.2 от Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на
ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с
имоти и вещи-общинска собственост, Общински  съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 103

1. Общински съвет дава своето съгласие, да се продаде имот - частна общинска
собственост, а именно:

- застроен урегулиран поземлен имот с площ 820 кв.м., представляващ УПИ II-
19, кв.6  по регулационния план на с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол, при
граници: изток- УПИ III-31; запад- УПИ I-18; север-улица; юг- УПИ XIV-20, се
продаде на Валерий Иванов Антонов, адрес: гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол,
ул.”Силиврия“ № 10, в качеството му на собственик на законно построена жилищна
сграда върху общински имот.

2. Общински съвет одобрява пазарна оценка от лицензиран оценител на
общинския имот, подробно описан в т.1 от решението в размер на 2 600.00 лв. без ДДС,
при данъчна оценка 2 492,80 лв.

3. Купувачът Валерий Иванов Антонов да заплати цената на общинския имот,
местен данък за придобиване на имот (3,00 %) и цената за изготвяне на пазарна оценка
от лицензиран оценител към датата на сключване на договора.

4. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по
настоящето решение и сключи договор за продажба с Валерий Иванов Антонов.

По т.3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
приемане на програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Закрилата на деца с
изявени дарби, по смисъла на Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД) е система от мерки за насърчаване на
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творческите заложби и потребности на децата и за финансовото им подпомагане и
стимулиране, чрез стипендии. Закрилата се осъществява при условия и по ред,
определен с НУРОЗДИД на Министерски съвет, за ученик от общинско училище, който
е класиран за съответната календарна година, по предложение на министъра на
културата, министъра на образованието и науката, председателя на Държавната агенция
за закрила на детето и министъра на младежта и спорта. А средствата се предоставят по
бюджетите на общините с постановление на Министерски съвет. Това е много хубава
програма, но дали ще има деца, които да се възползват от тази мярка.

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на председателя на
ПК по социална политика за становище.

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

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

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, Общински съвет – гр. Стралджа взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 104

Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.,
съгласно приложения проект.

Приложение: Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.

По т.4. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно даване
на съгласие по безвъзмездно прехвърляне на собственост върху поземлен имот – частна
държавна собственост в полза на община Стралджа.

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Община Стралджа е
възложител на проект „Изграждане на охранителен канал в землището на
с.Воденичане, общ. Стралджа”, предвиждащ изграждане на охранителен канал, който
да поеме повърхностните води, стичащи се по терена от север към с. Воденичане, с цел
предотвратяване на ежегодните наводнения на селото.

Трасето на охранителния канал преминава през 6 бр. поземлени имоти в
землището на с. Воденичане, като 5 от тях са общинска собственост, а шестият е
държавна собственост с идентификатор 11661.20.185 (стар № 000138) по КККР на
землище с. Воденичане.

За нуждите на проекта е проведена процедура по промяна предназначението на
земеделските земи по трасето на охранителното съоръжение за неземеделски нужди,
приключена с издаване на Решение № КЗЗ – 19 от 19.09.2018 г., влязло в сила на
03.10.2018 г.

За реализирането на проекта е необходимо поземлен имот-частна държавна
собственост с идентификатор 11661.20.185 (стар ПИ 000138), с площ 1 192 кв.м. по
КККР на с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол, да бъде предоставен в
собственост на общ. Стралджа.

С чл. 54 от Закона за държавната собственост е регламентирано безвъзмездното
прехвърляне на собственост върху имоти – държавна собственост. Исканията за
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безвъзмездно прехвърляне се правят чрез Областния управител, който дава мотивирано
становище.

Съгласно чл.7 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, община Стралджа придобива
възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права
чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата.

Г-н Йордан Йорданов: По принцип става дума за идеен проект, така ли да го
разбирам?

Г-н Атанас Киров: Не е само идеен. Проекта е стар и е още от старото
управление.

Г-н Йордан Йорданов: Но финансиране на този проект няма.
Г-н Атанас Киров: Финансиране още не сме търсили, защото, за да придвижим

процедурата, част от трасето, което е държавно трябва да стане общинско. За да искаме
финансиране, трябва да направим тази стъпка. Подготвяме се.

Г-н Йордан Йорданов: От коя страна ще се изгражда?
Г-н Иван Иванов – зам-кмет на общ.Стралджа: Проекта е разработен преди

около 10 години. Началото на канала започва в североизточната част на селото, пресича
главния път ІІІ 707, преминава в близост до селищната граница, покрай лозята, обръща
се на северозапад и се зауства в канала, преминаващ през Стралджа.  Имота, за който
става въпрос беше последният проблем за този проект. Сега държавата трябва да  го
предостави на общината, защото се промениха условията. С това приключваме и
окомплектоваме проекта, и както каза кмета на общината, вече можем да
кандидатстваме. Проекта ще бъде ефективен.

Г-н Атанас Киров: Каналът ще бъде направен по всички законови изисквания.
Други разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев предостави думата на

председателя на ПК по общинска собственост и стопанска политика за становище.
Г-н Иван Георгиев: Комисията успя да разгледа допълнителната точка и приема

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

докладната записка.
Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа:
инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева,
Ангел Ангелов, Петър Драгиев, Нели Тончева,
Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев, Койчо Койчев,
Йордан Йорданов, Иван Георгиев, Стоян Георгиев,
Мария Толева, Тодор Железов

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

На основание  чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, и чл. 7 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 № 105

1. Дава съгласие, община Стралджа да придобие безвъзмездно следният
недвижим имот – държавна собственост:
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- Поземлен имот 11661.20.185, област Ямбол, община Стралджа, с. Воденичане,
вид собственост - държавна частна, с площ 1 192 кв. м., стар номер 000138.

2. Възлага на кмета на община Стралджа да отправи искане до Областния
управител на област Ямбол, за откриване на процедура по безвъзмездно придобиване в
собственост на община Стралджа на гореописаният недвижим имот по реда на чл.54 от
Закона за държавната собственост, както и да извърши всички необходими действия по
придобиването на собствеността.

По т.5. Становища, изказвания и питания.
Г-н Иван Георгиев: Има един ударен стълб?
Г-н Атанас Киров: Работим по въпроса, има законови норми. Забавянето не е по

наша вина. Станало е ПТП, виновника ще бъде съден. Същият проблем го има и в с.
Зимница.

Председателят на ОбС - инж. Иван Митев запозна общинските съветници с
писмо от ЗПКОНПИ, относно подаването на годишните декларации на задължените
лица. И използва възможността да покани всички присъстващи на 05.06.2020 г., от
10.00 ч., в църквата на с. Лозенец да отбележат 8-та годишнина от взривовете в база
„Стралджа-Мараш“ и да почетат паметта на загиналите.

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 9-то заседание на
Общински съвет в 10:50 ч.

Председател на
Общински съвет – Стралджа: /п/

/ инж. Иван Митев/

Водещ протокола: /п/
/Т. Бошнакова/


