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П Р О Т О К О Л 

№ 16 
 

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

от ПОДОбС, на 28.01.2021 г., от 10:00 ч., се проведе 16 - то заседание от разстояние  на 

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

кореспонденция и говорна комуникация, посредством интернет връзка, при 

осигуряване спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантиране 

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

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ Инж. Иван Митев- председател на ОбС изпрати на ел. пощи на 

всички общински съветници формуляр за попълване, за неприсъствена регистрация в 

заседание от разстояние на ОбС-Стралджа. 

 /ПРИЛОЖЕНИЕ № I – разпечатка/ 

 

 Формулярът за неприсъствена регистрация в заседанието от разстояние бе 

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

 

 На ел. адрес на Председателя- i.mitev@straldzha.net  бяха получени 16 регистрации. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № Ia – разпечатки/ 

 

II. КВОРУМ,  ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО   Инж. Иван Митев- председател 

на ОбС, обяви кворума и откри заседанието чрез изпратен до всички Присъствен лист 

на регистрираните общински съветници в 16-то заседание на ОбС-Стралджа, проведено 

от разстояние, на 28.01.2021 г., от 10:00 ч., чрез имейл и говорна комуникация, с 

неприсъствено приемане на решения, подписан от Председателя на ОбС и подпечатан с 

официалния печат на Общински съвет-Стралджа. 

 

 име, презиме, фамилия телефон ел. поща 

1 ДИМЧО АТАНАСОВ СТОЙКОВ  dimi_stoykov@abv.bg 

2 ЦОНИ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ  conevi5355@abv.bg 

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

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

5 ХРИСТО СТОЙНОВ ХРИСТОВ  hristo_stoinov@abv.bg 

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

i_p.mitev@abv.bg 

7 ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАГИЕВ  pe66oo@mail.bg 

8 НЕЛИ ТОНЧЕВА КАВАЛДЖИЕВА  nel_toncheva@abv.bg 

9 ЕЛИЦА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА  baglady@abv.bg 

10 ВАЛЕНТИНА ДЖЕНКОВА МИТЕВА  valter.m@abv.bg 

11 ЯНКО СТОЯНОВ ДОБРЕВ   yanko_dobrev@abv.bg 

12 КОЙЧО ТОНЧЕВ КОЙЧЕВ  koichy@abv.bg 

13 ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ  murra_2002@abv.bg 

14 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ   ivan_georgiev0403@abv.bg 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______ 

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

                                            e-mail:obshtina@straldzha.bg 
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15 СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ  Не участва! 

16 МАРИЯ ТОЛЕВА ИВАНОВА  mariatoleva@abv.bg 

17 ТОДОР ЖЕКОВ ЖЕЛЕЗОВ                          jivko.jelezov@abv.bg 

 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № II- разпечатка/ 

 

Въпроси и предложения по проектите за решение от докладните записки се 

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

 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОП. ТОЧКИ В ДН. РЕД Инж. Иван Митев- председател 

на ОбС, изпрати предложение за включване на допълнителни точки в дн. ред на 16-то 

заседание от разстояние в прикачен файл, чрез ел. писмо, с формуляр за гласуване до 

всички регистрирали се участници. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № III – разпечатка/ 

 

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

върнат попълнен с изразения вот от 16 регистрирали се съветници, на ел. поща на 

Председателя.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IIIa – разпечатка/ 

 

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

 

IV. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСУВАНЕ ДН. РЕД Инж. Иван Митев- 

председател на ОбС, обяви резултата от гласуването и приетото решение, чрез ел. 

писмо до всички регистрирали се участници,  със следното съдържание: 

Гласували:  

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

 

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

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 176 

 

І. Приема за 16-то заседание  от разстояние следният 

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

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

Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2021 г. 

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

доклад  за изпълнение на Общия устройствен план на Община Стралджа и за 

наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане 

на ОУП за 2020 г.    
3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

отчитане резултатите от  извършените работи по дейността „Селско и горско 

стопанство“ в общински горски фонд, за периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

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

определяне на общинските жилища по предназначение съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за общинската собственост. 
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5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

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

животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. 

6. 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 язовир – 

публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 59046.43.121, 

находящ се в землището на с.Първенец, общ.Стралджа, чрез предоставянето му под 

наем  за срок от 10 години. 

7. 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 язовир „Будак 

дере“ – публична общинска собственост, находящ се на територията на община 

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

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

приемане на Общински план за младежта 2021 година на община Стралджа. 

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

приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Стралджа за 2021 г. и Културен календар на община Стралджа за  2021 г.  

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

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

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община 

Стралджа през 2020 г. 

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

обявяване на обект от първостепенно значение „За краткотраен отдих, спорт и 

туризъм“ в горска територия, в землището на гр. Стралджа, общ. Стралджа. 

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

промяна местоположението на Център за обществена подкрепа. 

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

кандидатстване по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” . 

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

създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно–делегирана 

дейност. 

15. Докладна записка от инж. Иван Митев- председател на ОбС-Стралджа, 

относно отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от м. 

юли 2020 г. до м. декември 2020 г. /вкл./  

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

финанси, относно одобряване разходите за командировки на кмета на община 

Стралджа и председателя на ОбС-Стралджа, за периода 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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

Годишен отчет на кмета на община Стралджа за изпълнение на програма за управление 

на община Стралджа, за мандат 2019 г.-2023 г., за 2020 г. /информативен характер/. 

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

приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Стралджа.  

19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
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Уважаеми колеги, ако някой има въпроси по докладните записки, кметът на 

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

път. 

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

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IV – разпечатка/ 

 

V. ГЛАСУВАНЕ ПО ДН. РЕД И СТАНОВИЩА ПК Инж. Иван Митев- председател 

на ОбС, изпрати в ел. писмо с прикачени файлове проектите за решение от дн. ред, 

както и Становищата на ПК, с формуляр за гласуване до всички регистрирали се 

участници. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № V – разпечатка/ 

 

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

заседание от разстояние, бе върнат попълнен с изразения вот от 16 регистрирали се 

съветници, на ел. поща на Председателя.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № Va – разпечатка/ 

 

Въпроси и предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя. 

 

VI. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСУВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ 16-то ЗАСЕДАНИЕ  
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, обяви резултата от гласуването по  

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

съдържание: 

 

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

 

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

Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2021 г. 

Гласували:   

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

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и  

чл. 20, т. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите 

елементи на концесията, Общински съвет- Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 177 

 

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

собственост за 2021г. 

2. Изключва от Плана за действие на общинските концесии 2021-2027г., приет с  

решение № 141 от Протокол № 12/24.09.2020 г. следния проект за концесия: 

-Експлоатация и поддръжка  на язовир-публична общинска собственост, 

представляващ ПИ с идентификатор 59046.43.121 по КККР на с. Първенец, общ. 

Стралджа, обл. Ямбол (стар номер по КВС - 000121). 

 

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

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

контрол на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на ОУП за 

2020 г.    
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Гласували:   

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

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и  във връзка с чл. 127, ал. 9 

от ЗУТ, Общински съвет-Стралджа взе следното  

                                                                 

Р Е Ш Е Н И Е № 178 

 

   Приема доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Стралджа 

и за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат от 

прилагане на ОУП за 2020 г.  

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

отчитане резултатите от  извършените работи по дейността „Селско и горско 

стопанство“ в общински горски фонд, за периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

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, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

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. 46, ал. 2 от Наредба № 18 

за управление на горските територии, собственост на община Стралджа, Общински 

съвет-Стралджа взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 179 

 

І. Приема отчета за управлението на общинските горски територии, за периода 

01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 

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

определяне на общинските жилища по предназначение съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за общинската собственост. 

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, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

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. 42, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗОС и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 за условията и редът за установяване на 

жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилища, 

Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 180 
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I. Общински съвет определя общинските жилища – 12 бр. по предназначение, 

както следва: 

1.Общинско жилище – апартамент с площ от 54.74 кв.м /стая и кухня/, находящ 

се в гр.Стралджа, ул.„Хемус”, бл.7, вх.„А”, ет.2, ап.1 – ведомствен. 

2.Общинско жилище – апартамент с площ от 69.18 кв.м. /две стаи и кухня/, 

находящ се в гр.Стралджа, ул.„Хемус”, бл.7, вх.„А”, ет.2, ап.3 – за настаняване под 

наем с установени жилищни нужди. 

3.Общинско жилище – апартамент с площ от 54.74 кв.м /стая и кухня/, находящ 

се в гр.Стралджа, ул.„Хемус”, бл.7, вх.„А”, ет.4, ап.7 – за настаняване под наем с 

установени жилищни нужди. 

4.Общинско жилище – апартамент с площ от 69.18 кв.м /две стаи и кухня/, 

находящ се в гр.Стралджа, ул.„Хемус”, бл.7, вх.„А”, ет.4, ап.9 – ведомствен. 

5.Общинско жилище – апартамент с площ от 30.33 кв.м /стая и кухня/, находящ 

се в гр.Стралджа, ул.„Хемус”, бл.47, бл.1, вх.„А”, ет.4, ап.11 – за настаняване под наем 

с установени жилищни нужди. 

6.Общинско жилище – апартамент с площ от 26.25 кв.м /стая и кухня/, находящ 

се в гр.Стралджа, ул.„Хемус”, бл.53, вх.„Б”, ет.2, ап.27 – за настаняване под наем с 

установени жилищни нужди. 

7.Общинско жилище – апартамент с площ от 26.25 кв.м /стая и кухня/, находящ 

се в гр.Стралджа, ул.„Хемус”, бл.53, вх.„Б”, ет.5, ап.39 – за настаняване под наем с 

установени жилищни нужди. 

8.Общинско жилище – апартамент с площ от 30.25 кв.м /стая и кухня/, находящ 

се в гр.Стралджа, ул.„Хемус”, бл.53, вх.„А”, ет.1, ап.3 – за настаняване под наем с 

установени жилищни нужди. 

9.Общинско жилище – апартамент с площ от 49.50 кв.м. /две стаи и кухня/, 

находящ се в с.Войника, ул.„Вл. Ил. Ленин”, бл.55, вх.„А”, ет.1, ап.4 – за настаняване 

под наем с установени жилищни нужди. 

10.Общинско жилище – двуетажна къща с площ от 72.50 кв.м., находяща се в 

гр.Стралджа, ул.„Хемус” №15 : 

- етаж първи - за настаняване под наем с установени жилищни нужди; 

- етаж втори – резервно. 

11.Общинско жилище – къща с площ от 42.00 кв.м., находяща се в гр.Стралджа, 

ул.„Хемус” №19 – за настаняване под наем с установени жилищни нужди. 

12.Общинско жилище – къща с площ от 90.00 кв.м., находяща се в гр.Стралджа, 

ул.„Раковски” №12 – за извеждане от експлоатация. 

 

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

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

животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. 

Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа: 

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

Ангел Ангелов, 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. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.37и, и чл.37о от Закона за 

собственост и ползване на земеделските земи, Общински съвет-Стралджа взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 181 

 

1. Определя пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за 

стопанската 2021/2022г. за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1.  

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

фонд за индивидуално ползване на собственици на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада. 

3. Пасищата, мерите и ливадите определени за общо ползване, се ползват 

безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни.  

4. Определя годишна наемна цена за пасища, мери и ливади от общински 

поземлен фонд за индивидуално ползване в размер на 10.00лв/дка. 

5. Упълномощава кмета на общината да сключи договори от стопанската 

2021/2022 г. за срок от 6 години с правоимащите животновъди след заплащане на 

наемната цена, определена в настоящото решение. 

6. Приема Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година в общинските 

пасища и мери в землищата на общината, съгласно Приложение № 2. 

 

По т. 6 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 язовир – публична 

общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 59046.43.121, находящ се в 

землището на с.Първенец, общ.Стралджа, чрез предоставянето му под наем за срок от 

10 години. 

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, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

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 № 182 

 

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

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

експлоатацията на следния имот-публична общинска собственост, чрез предоставянето 

му под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 

за следния имот: 

- ПИ с идентификатор 59046.43.121 /стар номер  000121/, с НТП: Язовир, с площ 

190,324 дка, местността „Друма“  по КККР на с. Първенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол, 

АОС /публична/ № 347/20.03.2000 г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под 

наем 4187,00 лв. без ДДС. 
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            2. Общински съвет - Стралджа упълномощава  кмета на община Стралджа да 

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

по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване на право на собственост и на 

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

имоти и вещи-общинска собственост и сключи договор за наем със спечелилия  

Изпълнител/Оператор на язовирната стена.  

 

По т. 7 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 язовир „Будак дере“ – 

публична общинска собственост, находящ се на територията на община Стралджа и 

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

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, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

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 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите 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 № 183 

 

І. Дава съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирната 

стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на следния имот-

публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем за срок от 10 

години: 

 

№ 

по 

ред 

Описание на имота Площ  
АОС 

№/дата 

1 

Язовир “Будак дере“ – поземлен имот с 

идентификатор 46303.330.187 по КККР на  

с. Маленово, общ. Стралджа, обл. Ямбол 

 ( № по предходен план 000187) 

235 097 

 кв. м. 

346/ 

20.03.2000г. 

 

ІІ. Изборът на оператор на язовирната стена, за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на съсобствения имот с НТП: язовир, чрез 

предоставянето му под наем да се извърши след проведен публичен търг с явно 

наддаване от съсобственика-Община Карнобат по реда на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на 

Община Карнобат . 

IIІ. Общински съвет - Стралджа упълномощава  кмета на община Карнобат да 

извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга с явно наддаване.  
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IV. Общински съвет - Стралджа упълномощава  кмета на община Стралджа да 

извърши необходимите действия във връзка сключването  на договор за наем за язовир 

„Будак дере“ в качеството си на Възложител съвместно с Община Карнобат  и 

Изпълнителя/Оператор на язовирната стена. 

 

Приложение: Проекто –Договор за отдаване под наем на язовир „Будак дере“ /за 

сведение/. 

 

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

приемане на Общински план за младежта 2021 година на община Стралджа. 

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.16 ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет- 

Стралджа взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 184 

 

Общински съвет-Стралджа приема Общински план за младежта за 2021 г. на 

община Стралджа. 

 

 

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

приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Стралджа за 2021 г. и Културен календар на община Стралджа за  2021 г.  

Гласували:  

 „ЗА”-15 гласа; „ПРОТИВ”- 1; „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. 26а, ал. 2 от Закона за народните 

читалища (ЗНЧ), Общински съвет- Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 185 

 

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

читалищната дейност в община Стралджа за 2021 г. и Културен календар за 2021 г.  

 

По т. 10 Докладна записка от Гроздан Иванов-зам.-кмет и председател на МКБППМН- 

община Стралджа, относно отчет за дейността  на  Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа 

през 2020 г. 

Гласували:  

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

 

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

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

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет- 

Стралджа взе следното 

 

                                                       Р Е Ш Е Н И Е № 186 
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Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа 

през 2020 г. 

 

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

обявяване на обект от първостепенно значение „За краткотраен отдих, спорт и 

туризъм“ в горска територия, в землището на гр. Стралджа, общ. Стралджа. 

Гласували:  

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

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §1, 

т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на 

ЗУТ и чл. 73, ал. 5 от Закона за горите, Общински съвет- Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 187 

 

 1. Обявява обект „За краткотраен отдих, спорт и туризъм“, находящ се в горска 

територия, в района на хижа „Люляк“,  в землището на гр. Стралджа, общ. Стралджа за 

общински обект от първостепенно значение. 

 

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

промяна местоположението на Център за обществена подкрепа. 

Гласували:  

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

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 4   от 

Закона за социалните услуги,  чл. 86 и чл. 87 от Правилника за прилагане на закона за 

социалните услуги, Общински съвет- Стралджа взе следното 

   

Р Е Ш Е Н И Е № 188 

 

1. Променя  местоположението на Център за обществена подкрепа-  гр. 

Стралджа както следва: 

от: гр.Стралджа, ул. „Хемус“ № 67,  

на: гр. Стралджа ул. „Г.Станчев“ № 2 А, 

считано  от 01.03.2021 г. 

 

2. Възлага на кмета на община Стралджа,  да изпрати копие от Решението на 

Общински съвет-Стралджа до Регионална дирекция „Социално подпомагане” – град  

Ямбол. 

 

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

кандидатстване по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”. 

Гласували:  

 „ЗА”-16 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 60, ал. 1 от 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 189 

 

1. Дава съгласие община Стралджа да подаде проектно предложение по 

процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”. 

 

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

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид началната дата за  

допустимостта за разходи по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +”. 

 

3. Задължава кмета на общината да организира изпълнението на решенията. 

 

По т. 14 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно–делегирана 

дейност. 

Гласували:  

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

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 , чл. 93 от Закона за 

социалните услуги и  чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), 

Общински съвет- Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 190 

 

1. Дава съгласие, считано от 01.02.2021 г., да бъде създадена нова социална 

услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност и допуска 

предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид  началната дата. 

 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски 

съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 

стойностни показатели – 40 потребители за 2021 година. 

 

 3. Възлага на кмета на Община Стралджа да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

 

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

относно отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от м. 

юли 2020 г. до м. декември 2020 г. /вкл./  

Гласували:  

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

 

 На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, Общински съвет- Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 191 
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1. Приема отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии,  за 

периода от м. юли 2020 г. до м. декември 2020 г. /вкл./ 

 

По т. 16 Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и 

финанси, относно одобряване разходите за командировки на кмета на община 

Стралджа и председателя на ОбС-Стралджа, за периода 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Гласували:  

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

  

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински 

съвет- Стралджа взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 192 

 

 Одобрява отчета за получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие 

на 2020 г. от: 

        Председателя на общинския съвет г-н Иван Митев,  

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

         Кмета на общината г-н Атанас Киров,  

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

 

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

Годишен отчет на кмета на община Стралджа за изпълнение на програма за управление 

на община Стралджа, за мандат 2019 г.-2023 г., за 2020 г. /информативен характер/. 

 Не се подлага на гласуване! 

 

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

приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Стралджа. 

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 (ЗМСМА), във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Общински съвет- Стралджа взе 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 193 

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Стралджа. 

 

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

предложения на ел. адрес на Председателя.  

 

Уважаеми колеги, поради изчерпване на дн. ред, закривам 16-то заседание от 

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

/ПРИЛОЖЕНИЕ № VI – разпечатка/ 
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Към протокола са приложени всички разпечатки от ел. кореспонденция на 

заседанието на ОбС-Стралджа.   

 

 

 

 

 

 

Председател ОбС-Стралджа: /п/ 

                                          Инж. ИВАН МИТЕВ 

Водещ протокола:  /п/ 

                            Т. Бошнакова 


