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П Р О Т О К О Л 

№ 35 

 
 

 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 

30.06.2022 г., от 10:00 ч., в Заседателната зала на ОбС - „Велчо Тончев Димитров“,, се 

проведе 35 - то заседание  на Общински съвет – Стралджа. 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 14 от 17 общински съветници.  

Отсъстват: Елица Иванова, Димчо Стойков, Йордан Йорданов. 

  

Председателят на ОбС инж. Иван Митев откри заседанието при кворум от 14 

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”-14 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 № 402 

 

 

І. Приема за 35-то извънредно заседание следният  

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

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

на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението 

на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.;Годишен отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2021 година на Община град Стралджа .  

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

компенсирани промени в частта за местни дейности и дофинансиране на държавни 
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дейности със собствени приходи от една дейност в друга,без да изменя общия размер на 

разходите.  

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

на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г. 

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

на Програма за намаляване на риска от бедствия на община Стралджа за периода 2021-

2025г. 

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

на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

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

учредяване право на ползване върху част от общински поземлен имот  за изграждане на 

открит склад за варовикови фракции  в полза на концесионера „Варовик Комерс“ ЕООД. 

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

на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична 

общинска собственост .  

8.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

 
 

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

на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението 

на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.;Годишен отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2021 година на Община град Стралджа. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Годишният отчет за изпълнението на бюджета изготвен по 

показателите, по които е приет, се внася за приемане от Общинския съвет. 

Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета на Oбщина град Стралджа за 

периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните 

финанси,Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г.,указания на  

Министерство на финансите ДДС № 02/17.03.2021 г., ДДС № 03/17.06.2021 г., ДДС № 

04/27.09.2021 г. и  ДДС № 07/31.12.2021г. за изготвянето и представянето на тримесечните 

отчети  и годишния отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 

всяко тримесечие и към 31.12.2021 г. Спазени са изискванията и основните счетоводни 

принципи от Закона за счетоводството и  възприетата счетоводна политика на Община 

Стралджа.   

Бюджетът на Общината за 2021 година е приет с Решение  № 196 от Протокол № 

17/25.02.2021 г. на Общински съвет град Стралджа в размер на 16 551 200 лева, в т.ч.: за 

държавни дейности –  10 499 136 лева и за местни дейности – 6 052 064 лева.   

С решение  № 113 от Протокол 11/30.07.2020 г. ,  Решение № 304 от протокол 

25/30.09.2021 г. ,Решение №333 от Протокол 28/30.12.2021г.е актуализиран бюджета за 

2021 г. 

Уточненият план по приходите и разходите към 31 декември 2021г. е в размер на  19 

253 368 лева, в т.ч. за  държавни дейности 12 413 105 лева  и  за местни  дейности         6 840 

263 лева.   
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Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджетите на  

разпоредителите с бюджет при Община Стралджа, по съответните функции, дейности и 

параграфи по Единната бюджетна класификация. 

 

І.  Изпълнение на приходната част на бюджета за 2021 година 

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 
Общата субсидия и другите трансфери за държавни дейности от ЦБ се превеждаха 

ритмично от  Министерство на финансите.   

Отчета на приходите за държавни дейности към 31.12.2021 година е в размер на     

10 147 494 лева, в т.ч.:   

– Собствени приходи  85 510 лв. 

– Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ      9 646 280 

лева; 

– Целева субсидия за капиталови разходи  0 лв. 

– Получени целеви трансфери от ЦБ  за реалния сектор общо 140 980 лв.за в т.ч. 

транспорт на ученици 140 300лв.,пътни на военноинвалиди,пенсионери и деца до 7г.- 

680 лв. 

– Получени целеви трансфери от ЦБ  за присъдени издръжки,право имащи 

болни,пътни разходи на ТЕЛК комисии,както и доставка на хляб в слабо населените 

райони 19 680лв. 

- Получени трансфери между бюджети 739 001 лв. от тях за работещите по програми 

за временна заетост 49 998 лв.,371 768 лв.от  АСП за лични асистенти по Закона за личната  

помощ,8 963 по Програми за закрила на детето Приеми ме,299 315 лв.за логистика и 

възнаграждения на СИК за избори,7720 лв.по НП към МОН на ОУ Кирил и Методий 

Стралджа,1237 лв.от АСП спрени детски в училищата и трансфер от ПУДООС за ОУ Кирил 

и Методий Стралджа. 

-  Трансфери между бюджети и средства от Европейския съюз 0  

-  Временни безлихвени заеми 0 лв.и 

-  Получени трансфери от Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда   2 333 лв.-  за ОУ Кирил и Методий Стралджа. 

- Финансиране -486 290 лв.в т.ч. събрани средства и плащания за други 

бюджети,остатък в лева по сметки предходния период и наличност в лв. по сметки в края на 

периода. 

2. Приходи за финансиране на местни дейности  
 Приходите предназначени за финансиране на местните дейности са от обща 

изравнителна субсидия , други трансфери и целеви субсидии за местни дейности от ЦБ, 

имуществени данъци и неданъчни приходи. Приходите за финансиране на местни дейности 

към 31.12.2021 година са в размер на 5 173 140  лева.     

През 2021 година е усвоена обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в 

размер на 1 418 600 лева в това число 142 000лв. за зимно поддържане и целева субсидия за 

капиталови разходи 650 100 лева,Получени от общините трансфери за други целеви разходи 

от ЦБ  595 712 лв. 

Изпълнението на собствените приходи е в размер на 2 907 392 лева, което е 106,7%  

спрямо годишния план, в т.ч.: 

 

Данъчни приходи – общо 984 136 лв. 

-–  патентен данък      6 121 лв.   –  98,7%; 
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–  данък върху недвижимите имоти  199 010 лв.  –  98,0%; 

–  данък върху превозните средства              369 642 лв     – 106,5 %; 

– данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин  

408 929 лв  – 112%; 

- Туристически данък и други данъци          434 лв.-    71,1% 

 

Изпълнението на неданъчните приходи е 1 923 256 лева, което е 105,4  % спрямо 

годишния план, в т.ч.: 

–  приходи и доходи от собственост 733 310 лв.   –    105,8 % 

–  приходи от общински такси 854 964 лв.   –    102,7 %        

–  приходи от продажба на нефинансови активи 55 754 лв.  –       99,9 %; 

–  приходи от концесии   149 887 лв.  –      100,1 %; 

–  глоби, санкции и наказателни лихви  68 907 лв.   –     109,4 %. 

– -други неданъчни приходи          14 175 лв.     -    100,5% 

- Приходи от дарение       345лв.     -     100 % 

- Внесени данъци        - 66 552лв.          72,8% 

 

 

 

 

 Трансфери между бюджети   + 910 161 лв. 

От Администрация пътна инфраструктура + 32 063 лв. 

Трансфер от РИОСВ за мониторинг закрито депо +6 433 лв. 

Получен ДДС по проекти за водопровод Зимница, за ремонт СУ Яворов 

Стралджа,аванс проект Горски пътища +964 031 лв. 

Трансфер от РИОСВ  +87 668 лв. 

Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО - 179 515 лв.    

Възстановени трансфери по ЗЛП и на РИОСВ СТ.Загора -  519 лв. 

 

 

 

Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – 966 030 лв. 

 

Получени трансфери от ДФ Земеделие за окончателно плащане на ДДС за проекти 

водопровод Зимница,СУ Яворов  и   безлихвени заеми за окончателно плащане  ремонт СУ 

Яворов Стралджа и водопровод Зимница,аванс Горски пътища – +             3 563 

874 лв. 

Предоставени трансфери от ДФ Земеделие за плащане на окончателно плащане и 

ДДС за проекти пътища ,улици,ДДС за спортна площадка  и за ремонт СУ Яворов 

Стралджа ,аванс Горски пътища – -             4 527 905 

Неверифицирани разходи от проекти,С грижа и отговорност за деца от 0 до 7г 

.;проект МИГ-Инициативи за заетост  .,проект роми  и улици  ,Обучиние и 

заетост,Патронажна грижа – –              1 999 лв. 
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Получени трансфери от Предприятие за управление на дейностите по опазване 

на околната среда   22 406 лв.-  тези средства са за зони за спорт и отдих в с.Първенец и 

с.Лозенец. 

 

Временни безлихвени заеми   152 479 лв.за проекти Обучение и  заетост на 

младите хора,Обучение и заетост , проект Патронажна грижа +,проект От 0 до 7 за децата в 

община Стралджа 2,проекти МИГ :Социален асистент и Подобряване и социално 

икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община 

Стралджа ,Инициативи за заетост. 

 

. 

 

ФИНАНСИРАНЕ: 

1.Предоставена възмездна финансова помощ в размер на – 26 000 лв. 

2.Заеми от банки и други лица в страната  0 лв. 

3.Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети 0 лв. 

4.Друго финансиране – 17 629 лв  

 

Изпълнение на разходната част на бюджета за 2021 година 

 

Изпълнението на разходната част на бюджета за 2021 година е  15 320 634 лева, в 

т.ч. за делегирани от държавата дейности – 10 147 494 лева, за местни дейности – 

4 548 003 лева и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 625 137 лева. 

 

                                                                                                                            

      Разходите по функции са: 

- Разходи за делегирани от държавата дейности: 

 

 

Функция 

Уточнен план 

2021 г. 

Отчет към 

31.12.2021 г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 1 595 946 1 339 883 84,0 13,2 

 

Отбрана и сигурност 262 466 133 160 50,7 1,3 

Образование 7 759 018   6 626  377 85,4 65,3 

Здравеопазване 398 754  148 087 37,1 1,5 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

2 017 620 1 524 381 75,6 15,0 

 

Почивно дело, култура и 

религиозни дейности 

375 661 375 606 99,9 3,7 

Икономически дейности 3 640 0 0 0 

Всичко разходи за 

делегирани от държавата 

дейности: 

12 413 105 

 

10 147 494 81,7 100 
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- Разходи за местни дейности: 

 

 

Функция 

Уточнен план 

2021 г. 

Отчет към 

31.12.2021г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 839 000 418 787 49,9 9,2 

Образование 274 500 179 021 65,2 3,9 

Здравеопазване 3 200 0 0 0 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

382 961 235 456 

 

61,5 5,2 

Жилищно строителство,  БКС и 

опазване на околната среда 

3 364 796 2 903 727 86,3 63,8 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 

291 710 218 266 

  

74,8 4,8 

Иконом. дейности и услуги 913 408 591 548 64,8 13,0 

Разходи, некласифицирани в 

други функции 

52 500 1 198  

2,3 

0,1 

Всичко разходи за местни 

дейности: 

6 122 075 4 548 003 74,3 100 

 

 

 

- Разходи за делегирани от държавата дейности за сметка на общински 

приходи:/дофинансиране/ 

 

 

Функция 

Уточнен план 

2021 г. 

Отчет към 

31.12.2021 г. 

 

% 

Отн. дял 

Отчет (%) 

Общи държавни служби 363 000 319 732 88,1 51,1 

Отбрана и сигурност 265 300 249 147 93,9 39,9 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

65 168 54 458 83,6 8,7 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 

24 720 1 800 7,3 0,3 

     

Всичко разходи за 

делегирани от държавата 

дейности за сметка на общ. 

приходи : 

718 188 625 137 87,0 100,00 

 

 

     Изпълнението на разходната част на бюджета през 2021 г. спрямо разходите през 2020 г. 

е: 
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Отчет към 

31.12.2021 г. 

Отчет към 

31.12.2020 г. 

% р-ди  2021 г. 

спрямо р-ди 

2020 г. 

Всичко разходи за делегирани от 

държавата дейности: 

10 147 494 8 185 076 123,9 

Всичко разходи за местни дейности: 4 548 003 3 234 403 140,6 

Всичко разходи за делегирани от 

държавата дейности за сметка на общ. 

приходи : 

625 137 839 672 74,5 

Общо разходи: 15 320 634 12 259 151 124.97 

 

 

Функция „Общи държавни служби” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 84 % за държавни 

дейности,за местни дейности- 49,9 %   и  88,1 % за държавни дейности дофинансирани с 

местни приходи (Приложение № 1). 

Като местна отговорност са отчетени разходи за дейност 123”Общински съвети” за 

издръжка и възнаграждения на Общински съвет, дейност 122”Общинска 

администрация”средства за издръжка на общинската администрация .В държавната дейност 

и дофинансиране са разходите за работни заплати ,други възнаграждения и осигуровки на 

общинската администрация.  

 

        Функция  „Отбрана и сигурност” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 50,7%  за държавни 

дейности.  

В рамките на определените средства по стандарти са отчетени разходи за местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,за 

районни полицейски инспектори,детска педагогическа стая,  разходи  за денонощни 

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

управление гражданска защита.   

                                                                                                                                

Дофинансирани са средства за общинска охрана с местни приходи като изпълнението 

спрямо уточнения бюджет е 93,9%.(Приложение № 1).   

 

Функция „Образование” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 85,4 % за държавни 

дейности и  за местни дейности 65,2%. 

Финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на 

„Делегиран бюджет”, който е разработен на база формула, съгласувана с директорите на 

учебните заведения и утвърдена от кмета на Общината. 

Община град Стралджа предоставя на общинските училища средствата по стандарти, 

разпределени по формули и целевите средства, ежемесечно в срок до 7 работни дни от 

получаването им от Централния бюджет.  

Собствените приходи на училищата прилагащи системата на делегираните бюджети, 

се планират от съответните директори и постъпват в касата или банковата сметка на 
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училището. Разпределението на собствените приходи по параграфи на единната бюджетна 

класификация, съобразно потребностите е ангажимент на директорите на учебните 

заведения. 

Отчетът на местните дейности в тази функция е 179 021 лева, в т.ч.:разходи за 

издръжка на детските градини включително храната на децата в размер на 52 223 лв.и за 

капиталови разходи (закупуване на ДМА)  6 500 лева. (Приложение № 1); 

 

Функция „Здравеопазване” 

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 37,1 % за държавни 

дейности  в  местни дейности няма направени разходи (Приложение № 1). 

 За яслената група в детска градина „Здравец”са отчетени 43 224 лв.за 

възнаграждения и осигуровки на персонала. 

В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” са отчетени 64 914 лева за 

заплати и осигурителни вноски на медицинските сестри за детско и училищно 

здравеопазване, издръжката на здравни кабинети в училища и детски 

заведения.(Приложение № 1). 

В дейност  „Други дейности по здравеопазването” са отчетени 39 949 лв.средствата 

за заплати и осигурителни вноски на здравните медиатори и пътните разходи на 

правоимащи болни. 

 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” приключи 2021 г. със  

75,6 % изпълнение за държавните дейности, за местните дейности 61,5% и за държавни 

дейности дофинансирани с местни приходи 83,6%(Приложение № 1).  

Общо във функцията са изразходени  1 524 381 лв.както следва: дейност „Програми за 

временна заетост” са отчетени 45 365 лева - разходи за заплати и осигурителни вноски на 

лицата, заети по различни програми на Министерството на труда и социалната политика 

(МТСП) по Програми за закрила на детето Приеми ме   

8 963 лв. 

Дейностите „Център за обществена подкрепа” са изразходени  77 070 лв., „Център за 

социална рехабилитация и интеграция”  125 524 лв., „Социален асистент”  121 668,”Личен 

асистент”- 467 591 лв.и „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”с.Маленово 

653 880 лв. държавна отговорност, финансирани чрез общинския бюджет. 

В дейност „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, като делегирана от държавата дейност  са отчетени компенсации за безплатни и по 

намалени цени на пътувания и присъдени издръжки  в размер на 20 120 лева.                                                                                                                        

Дейност„Домашен социален патронаж” , „Клубове на пенсионера, инвалида и 

други”и „Други дейности по социално подпомагане” са местни дейности, финансирани от 

общинския бюджет разходите са в размер на 235 456 лв..  

  Като дофинансиране на делегираната от държавата дейност със собствени приходи  

са отчетени 54 458 лева ,от тях 248 лв.са за Програми за временна заетост ; 

32 023 лв.за дейност „Домове за стари хора” за охрана на бившата сграда на Социално 

педагогическия интернат,предоставен на общината , 1368 лв. за ДПЛУИ с.Маленово ,за 

други дейности за социално подпомагане 17 800 лв.дофинансиране на губещи автобусни 

линии в района на общината и 3 019 лв.устойчивост по проект МИГ Социално включване-

социален асистент. 
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Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 

Дейностите включени в тази функция се финансират от местни приходи. 

Изпълнението на разходите е 86,3% спрямо годишния план (Приложение № 1).  

Отчетените разходи през 2021 г.  в дейност Ви К са в размер на 27 030 лв.в дейност 

„Осветление на улици и площади” са  изразходени           298 692 лв. лева.  

 В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са отчетени общо 

разходи за 1 462 607 лв. в т.ч. за текущ ремонт в размер на 828 025 лева.   

    В дейност „Други дейности по опазване на околната среда” са отчетени разходи за 

охрана на Пункт за управление на животински отпадъци  в размер на 50 533 лв. 

За озеленяване са изразходени 405 084 лв.  за чистотата на селищата в общината 

разходите са  630 190 лв.,в дейн.Други дейн.по жилищно строителство и благоустройство са 

отчетени 29 591 лв.за детски площадки в гр.Стралджа и селата. 

 

 

 

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”  

 Изпълнението на бюджета на функция “Почивно дело, култура религиозни 

дейности” за 2021 г. спрямо уточнения годишен план е 99,9 % за държавните дейности, 74,8 

%  за местни дейности и 7,3 %  за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 

(Приложение № 1).  

В тази функция като държавни се отчитат дейностите „Читалища”и „Други дейности 

по културата ремонт на паметници. 

Дофинансиране на държавни дейности с местни  приходи са отчетени разходи за     

читалищата в общината в размер на 1 800 лв.  

От местни приходи през 2021 г. са изразходвани общо 218 266 лева за реализиране 

на културни прояви, съгласно утвърдения културен календар на Общината 19 212 лв. 

Местна отговорност е и дейност “Спортни бази за спорт за всички”като разходите са 

в размер на 144 268 лв.За общинския музей са финансирани 22 710 лв.в т.ч. ремонт на 

покрив музей с.Зимница и за дейност” Обредни домове и зали” 32 076 лв. 

 

 

Функция „Икономически дейности и услуги” 

За функция „Икономически дейности и услуги” изпълнението спрямо уточнения 

годишен план е 0 % за делегираните от държавата дейности и 64,8 % за местните дейности 

(Приложение № 1).  

В тази функция като държавна дейност се отчита „Други дейности по икономиката”. 

През 2021г. са получени 3640 лева субсидии за доставка на хляб в слабо населени райони 

няма изразходени средства.                                                                                                                               

 

Като местни дейности в тази функция се отчитат: (Приложение № 1) 

 

- Дейност "Селско и горско стопанство" за стопанисване на общинските гори – 

отчетени разходи за 102 071 лева 

- Дейност „Общински пазари и тържища” – отчетени разходи през 2021 г. 13 168 

лева   
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- Дейност  „Други дейности по туризма”   – отчетени са 36 458 лева разходи  за двете 

хижи „Люляк” и „Инджови извори”с.Войника . 

 - -В дейност „Други дейности по икономиката”   са отчетени разходи в размер на 

137 201 лв.за издръжка на шофьори,разходи по поддръжка на автопарка на община 

Стралджа.   

            -Дейност”Служби и дейности по поддържане ,ремонт и изграждане на пътищата”са 

извършени разходи в размер на 292 060 лв.в т.ч. 279 397 лв.текущи ремонти.      

           - Дейност Други дейности по транспорта 10 590 лв.са разходи за закупени 

автоспирки по селата.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Функция  „Разходи некласифицирани в други функции” 

В тази функция  по дейност „Разходи за лихви” са отчетени  1 198 лева, с които са 

изплатени разходи по финансов лизинг. 

 

  При извършване на разходите по бюджета се спазва строга финансова дисциплина с 

цел поддържане на стабилно финансово състояние на Общината. 

 През отчетния период не се допусна финансиране на местни дейности с държавни 

приходи. 

 Салдото по банковите сметки към 31.12.2021 г. е в размер на  4 476 417 лева, в т.ч.: 

  - Държавни приходи – 2 259 749 лева по левови сметки  

-  Местни приходи –    2 216 668  лева по левови сметки  

 Предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите, съчетани със 

спазването на касовата, финансовата и бюджетна дисциплина доведе до успешно 

приключване на бюджет 2021 година.  

При изпълнението на бюджета на Общината за 2021 година се спазваха съответните 

фискални правила по Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Стралджа. 

 

ІІІ.  Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз 

 

        Национален фонд :  салдо  в началото на периода  -47 482;  трансфери 719 127 лв. в т.ч. 

временни безлихвени заеми -139 723 лв.; друго вътрешно финансиране -2 222 лв.извършени 

разходи в размер на 767 762 лв. и салдо в края на периода -1 069 лв.. Разходите са за: 

възнаграждения и осигуровки на заетите, материали и външни услуги  . Тук се отчитат 

разходите по Оперативна програма развитие на човешките ресурси и ОП Образование и 

интелигентен растеж-   ,С отговорност и грижа за децата в Община Стралджа от 0 до 7 г.,проект 

Приеми ме, проект Обучение и заетост на младите хора,”Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания”,Патронажна грижа компонент 3, Патронажна грижа компонент 4, Патронаж +,Проекти 

в училищата по НП „Подкрепа за успех ”,”Твоят час” и „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование”,проект „МИГ-2 Социално включване за хора с увреждания”  , по 

проект, „МИГ-2 Подобряване живота и социално икономическа интеграция на маргинализираните 

общности в община Стралджа” ,проект МИГ „Инициативи за заетост”,Проект Ковид 19 

 

       Разплащателна агенция „Земеделие”: салдо в началото на периода  99 552 

лв.,трансфери  5 495 498 лв. в т.ч. временни безлихвени заеми -12 756 лв., извършени разходи 

5 594 570 лв.,салдо в края на периода -480 лв.е окончателно плащане по    проекти за 
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Рехабилитация на водопроводната мрежа с.Зимница  Община Стралджа, разходи по проект 

за ремонт на СУ Яворов  ,аванс по проект „Горски пътища” 

  

 Набирателна сметка  /чужди парични средства/ - наличността към 31.12.2021 г. е 

 – 734 012  лв., от тях 446 619 лв. за ренти на собственици на земеделски земи; 50 306 лв. 

гаранции за изпълнение на договори , 15 081 лв. депозити за участие в търгове, 222 006 лв. 

обезщетение за право на преминаване . 

 

                                                                                                                                         

Разплатените капиталови разходи в размер на  752 481 лева  са както следва:  

 По §51 00 „Основен ремонт на ДМА” – 363 268 лв. 

 По §52 00 ” Придобиване на ДМА”     – 389 213 лв; 

 

       Източниците на финансиране са: собствени бюджетни средства 370 230 лв. и целева 

субсидия за капиталови разходи 382 251 лв. 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

Годишният размер на плащанията по общинския дълг за 2021 година е 0,5 на сто от 

средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за 

последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението 

на бюджета на общината, с което са спазени разпоредбите на чл.32 (1) от ЗПФ и годишния  

размер на плащанията по общинския дълг не надвишава 15 на сто (Приложение № 15). 

През 2021година Община Стралджа не е издавала общински гаранции. 

Дължимите суми за лихви и погашения на главниците по общинския дълг са 

приоритетно задължение при изпълнение на общинския бюджет. 

      През 2021г. се погасяват два финансови лизинга за покупката на два автомобила за 

Домашен социален патронаж и два автомобила за нуждите на общинската охрана. 

Общо извършените плащания по дълга през 2021г. по главница и разходи е в размер на  

18 825 лв.Остатъчен размер на дълга към 31.12.2021г. е 35 155 лв. 

 

 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становището на ПК по 

бюджет и финанси: Комисията разгледа и приема проекторешението.  

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 13 гласа: 

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

 Петър Драгиев, Нели Тончева, Ангел Ангелов, 

 Христо Христов, Валентина Митева, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев,  

 Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов, Стоян Георгиев, 

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

 

 Г-н Стоян Георгиев: Бих искал да се обоснова защо гласувам против приемането на 

актуализацията. Считам, че не трябва да го приемаме по този начин. Има едни 2млн. лв. 

като остатък в планирания бюджет. От моя гледна точка това са пропуснати ползи. 

 Г-н Атанас Киров: Това не е вярно. Парите са налице и не е злоупотребено по 

никакъв начин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за 

общинския дълг и чл.44 ал.5 от  Наредба№7 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община град Стралджа, 

Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 403 

 

Общински съвет град Стралджа, приема:  

 

1.  Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2021 година на община Стралджа, 

както следва: 

1.1. По прихода  –  15 320 634 лева, разпределени по параграфи, съгласно Приложение 

№ 1, в т.ч.: 

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 10 147 494 лева; 

1.1.2. За местни дейности  5 173 140 лева. 

1.2. По разхода –  15 320 634  лева, разпределени по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложения от  № 1, в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 10 147 494 лева; 

1.2.2. За местни дейности 4 548 003 лева; 

1.2.3.За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи              

625 137 лева. 

2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година на община 

Стралджа съгласно Приложение     № 2 

3. Отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година на Община Стралджа 

Приложение  № 15. 

 

 

 

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

компенсирани промени в частта за местни дейности и дофинансиране на държавни 

дейности със собствени приходи от една дейност в друга,без да изменя общия размер на 

разходите.  

 

 

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

докладната записка. 
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Г-н Атанас Киров:  Във връзка със сключването на договор за безвъзмездно 

прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот-държавна собственост № ДС-

13-00012/24.11.2016г., бивш Социално-педагогически интернат, бяха дофинансирани три 

щатни бройки в дейност Дом за стари хора с цел назначаване на охрана и опазване на 

собствеността. 

  С Решение №394 от Протокол №34/26.05.2022г.,Общински съвет – Стралджа даде 

своето съгласие имотът да бъде прехвърлен безвъзмездно в полза на държавата, във връзка 

с което, отпадна необходимостта от охраняването на обекта от община Стралджа.  

В тази връзка, предлагам съществуващите три щатни бройки и средствата 

предвидени за тях от 01.07.2022г., да бъдат пренасочени към дейност 

621”Управление,контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда”. 

  

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становището на ПК по 

бюджет и финанси: 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, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 

 Петър Драгиев, Нели Тончева, Ангел Ангелов, 

 Христо Христов, Валентина Митева, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев,  

 Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов, Стоян Георгиев, 

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

 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.125,  ал.1,т.2 от  Закона за публичните  финанси  и чл.60, ал.1 от АПК, 

Общински съвет -Стралджа взе следното  

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 404 

 

1. Общинския съвет Стралджа одобрява компенсирани промени в частта за местни 

дейности и дофинансиране на държавни дейности със собствени приходи от една дейност в 

друга,без да изменя общия размер на разходите,както следва: 

 

 

УВЕЛИЧАВА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

 

Функция VІ „Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство”  

дейн.621 Управление ,контрол и регулиране дейностите по опазване на околната среда 

 

§ 01-01 Разходи за възнаграждения   било  30 000    става  44 800 

§ 02-00 Други възнагр. и плащания   било       200    става       500 

 

 

§ 05-51 Осигурителни вноски            било    4 500     става    6 400 

§ 05-60 Здравни осигуровки               било    1 800     става    2 600  
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§ 05-80 ДЗПО                                        било      900     става    1 300  

§10-00 Издръжка                                  било  27 600     става 34 400 

Общо   за дейн.621                               било  65 000     става  90 000       +25 000 

 

 

 

НАМАЛЯ ДОФИНАНСИРАНЕ 

 

Функция VІ „Социално осигуряване,подпомагане и грижи”  

дейн.540 Домове за стари хора 

§ 01-01 Разходи за възнаграждения   било  26 800   става 12 000 

§ 02-00 Други възнагр. и плащания   било    1 620   става      200 

§ 05-51 Осигурителни вноски            било    3 700    става   1 850 

§ 05-60 Здравни осигуровки               било    1 500    става      750  

§ 05-80 ДЗПО                                        било      800    става      300  

§10-00 Издръжка                                  било  10 580    става   4 900 

Общо   за дейн.540                               било  45 000   става 20 000       -25 000 

 

 

Общия размер на разходите за местни дейности и дофинансиране по бюджета не се 

променя. 

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

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид следните мотиви: С оглед 

обстоятелството, че промяната следва да бъде в сила, считано от 01.07.2022г. се налага на 

решението да се допусне предварително изпълнение.  

   

 

 

 

 

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 2022г. 

 

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

записка. 

Г-н Атанас Киров:  Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД е 

система от мерки за насърчаване на 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 наредба на Министерски съвет 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.  

    Средствата за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби по 

НУРОЗДИД се предоставят по бюджетите на общините с постановление на Министерски 

съвет. Стипендията за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска от министъра на 

културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта на 
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ученик от общинско училище, който е класиран за съответната календарна година по мярка 

от съответния раздел на програмата по чл.11, ал.1 от НУРОЗДИД . 

Целта на Програмата е да се регламентират условията и реда за насърчаване и 

подкрепа на учениците с изявени дарби в областта на образованието, науката, изкуството 

или спорта. 

Очакваните резултати от прилагането й са гарантиране развитието на дарбите на 

учениците, чрез осигуряване на финансово подпомагане. 

 

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

ПК по социална политика, за становище. 

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

  

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

Гласували:   „ЗА” – 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, 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-Стралджа взе 

следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 405 

  

Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г.,  

съгласно приложения проект. 

 

 

 

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

приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на община Стралджа за периода 

2021-2025г. 

 

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

докладната записка. 

 Г-н Атанас Киров: Планирането на намаляването на риска от бедствия се извършва на 

национално, областно и общинско ниво, като обхваща разработването и актуализацията на: 

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия, Национална програма за 

намаляване на риска от бедствия, секторни и регионални програми, свързани с намаляване 

на риска от бедствия, областни и общински програми в тази връзка.  

 

Г-н Димчо Стойков влезе в залата в 10:20ч. 

Кворум 15 общински съветника. 

 

 Г-н Атанас Киров: В съответствие с разпоредбата на чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита 

при бедствия (ЗЗБ), проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствия 
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беше публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на община Стралджа. В 

едномесечния период за обсъждане на проекта на програма, не са постъпвали предложения 

и мнения свързани с него. В изпълнение на чл. 6д , ал. 3 от ЗЗБ, програмата беше 

съгласувана от Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Ямбол.  

  

 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становище от общо 

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приемат проекторешението. 

  

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

 

Гласували:   „ЗА” – 15 гласа: 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6д, ал. 3 от ЗЗБ, 

Общински съвет-Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 406 

 

1. Приема Програма за намаляване на риска от бедствия на община Стралджа за 

периода 2021-2025г. 

 

 

 

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

на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

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

докладната записка. 

 Г-н Атанас Киров: С промените в Закона за предучилищното и училищно образование 

(ЗПУО), Закона за здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени 

редица изменения и допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за 

детски градини. Според приетите изменения на ЗМДТ такса за ползване на детски градини 

вече не съществува. Измененията влизат в сила от 01.04.2022г. Това налага да бъдат приети 

предлаганите изменения НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги, тъй като тя, бидейки подзаконов нормативен акт, следва да бъде 

приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.   

         Целта на предлаганата промяна е привеждане на НАРЕДБА №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в съответствие от една страна с 

нормативните актове от по-висока степен, а от друга с държавната политика за цялостно 

отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата. 

Няма необходимост от общински финансови средства за прилагането на новата уредба, 

като в Приложение 1, към т. 1 на РМС №50 от 03.02.2022 г. за делегираните от държавата 

дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и 

предоставянето на публични услуги за функция „Образование“ и функция 

„Здравеопазване“ и Приложение 4, към т. 4 на решението са предвидени по 650 лв. на дете 
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за бюджетна година, съгласно норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или 

общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ. 

За прилагането на промяна на наредбата  не са необходими допълнителни финансови 

средства от бюджет на община Стралджа. 

Очакваме подпомагането на родителите и целенасочена подкрепа на децата и 

семействата  в община Стралджа, чрез което ще се засили преодоляването на пречките, 

които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното 

образование. В резултат на промените подзаконовият нормативен акт ще съответства на 

нормативните актове от по-висока степен. 

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в 

съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето, 

Закона за местните данъци и такси и Наредба №5 за предучилищното образование. Не 

противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната 

и изпълнителната власт в Република България. 

            Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с Европейското 

законодателство. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което 

съответства на целите, поставени с предлаганите текстове за промяна в Наредбата. 

 

 

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

ПК по законност, обществен ред и нормативна уредба, за становище: 

Г-н Ангел Ангелов: Комисията разгледа и приема проекторешението. 

  

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 15 гласа: 

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

 Петър Драгиев, Нели Тончева, Ангел Ангелов, 

 Христо Христов, Валентина Митева, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев 

 Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов, Стоян Георгиев, 

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

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет-

Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 407 

 

          І. Променя Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги по следния начин: 

 

1.ИЗМЕНЯ чл.2, ал.1, т.3 по следния начин: 

БИЛО: 

Чл. 2. (1)На територията на общината се събират следните местни такси:  

3.за ползване на детски ясли, млечна кухня, детски градини,специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги;  

 СТАВА: 
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Чл. 2. (1)На територията на общината се събират следните местни такси:  

   3. за ползване на социални услуги, финансирани от общинския бюджет;   

                                                                                                    

2.ИЗМЕНЯ заглавието на Глава втора, Раздел III, както следва:  

БИЛО: 

 Раздел III Такси за яслена група, детска градина, домове за социални грижи и други 

общински социални услуги 

СТАВА: 

Раздел III Такси за ползване на социални услуги, финансирани от общинския 

бюджет;   

 

3. ОТМЕНЯ чл.23  към Глава втора, Местни такси, Раздел III Такси за яслена група, 

детска градина, домове за социални грижи и други общински социални услуги 

 

 

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

действащата Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги, съобразно така приетите промени.            

 

 

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

учредяване право на ползване върху част от общински поземлен имот  за изграждане на 

открит склад за варовикови фракции  в полза на концесионера „Варовик Комерс“ ЕООД. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров:  В Община Стралджа е постъпило официално писмено заявление 

с Вх. рег.№ИДОС-310/23.05.2022г. от Райка Петрова Христова- управител на „Варовик 

Комерс” ЕООД – с.Каменец, за учредяване право на ползване за срок от три години върху  

част от общински имот с идентификатор 35794.56.121 по КК и КР на с.Каменец, 

общ.Стралджа, за изграждане на открит склад за варовикови  фракции във връзка с 

осъществяване на добив на строителни материали-варовици за добив на негасена вар от 

държавната концесия. 

Към настоящия момент концесионера  „Варовик Комерс“ ЕООД е в процедура за 

сключване на нов договор за концесия пред законния концедент- Министерство на 

енергетиката. Със свое  Решение  № 634 от Протокол № 45/27.06.2019г.  Общински съвет-

гр.Стралджа дава своето съгласие да се  учреди право на ползване върху засегнатата площ 

от контура на концесията и специализирания ПУП. Въз основа на решението е сключен 

договор за учредяване на възмездно право на ползване върху  общинските  имоти. 

Държавната концесия е изцяло разположена в местността „Чукура“ по КК и КР на 

с.Каменец, общ.Стралджа, обл.Ямбол, като изцяло засяга общински имоти с НТП: „За 

кариера, за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“, което предназначение и 

действително състояние е пряко обвързано с подземното богатство. Законните интереси на 

собственика и правото му на собственост, в частност на правомощието по управление и 

ползване, са пряко засегнати от предоставената концесия. 

Съгласно чл. 74, ал. 2 от Закона за подземните богатства, предоставената концесия 

дава право на титуляра й да предприеме действия за постигане на споразумение с 
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титулярите на права на земята, като в чл. 75, ал. 2 от същия закон е предвидена и законова 

възможност за отчуждаване на земята от държавата, при липса на постигнато съгласие. 

 Общински поземлен имот с идентификатор 35794.56.121 с площ 71 464 кв.м., с НТП 

„За кариера, за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“, находящ се в местността 

„Чукура“ по КК и КР на с.Каменец, общ.Стралджа, обл.Ямбол е със статут на публична 

общинска собственост съгласно АОС №2299/10.05.2019г. Имотът няма предназначение да 

задоволява обществени потребности от местно значение съгласно чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, 

защото неговото ползване е изцяло подчинено  на добивът на полезни изкопаеми, т.е. 

изцяло се използва от концесионера.  В тази връзка следва Общински съвет да вземе 

решение на основание чл.6, ал.1 от ЗОС за обявяването на имота от публична в частна 

общинска собственост, като решението се приема с мнозинство две трети от общия брой на 

съветниците. 

С цел уреждане на взаимоотношенията между двете страни следва да се учреди 

възмездно право на ползване върху част от имот с идентификатор 35794.56.121 с площ 

41919 кв.м., целия с площ от 71 464 кв.м. с НТП: За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, местността „Чукура“ по КК и КР на с.Каменец, общ.Стралджа, за 

изграждане на открит склад за варовикови  фракции във връзка с осъществяване на добив 

на строителни материали-варовици за добив на негасена вар от държавната концесия. За 

целта е подготвена пазарна оценка за вещно право-право на ползване от лицензиран 

оценител. 

 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави 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” – 15 гласа: 

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

 Петър Драгиев, Нели Тончева, Ангел Ангелов, 

 Христо Христов, Валентина Митева, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев 

 Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов, Стоян Георгиев, 

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

 

На основание основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3, чл.39, ал.3,  

чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.74, ал.2 от Закона за подземните 

богатства; чл.5, ал.2 и ал.3,  чл.24, ал.1 и 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-Стралджа 

взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 408 
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1. Общински съвет-гр.Стралджа обявява от публична в частна общинска 

собственост, следния имот:  

-ПИ с идентификатор 35794.56.121,  целия с площ 71 464 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Земеделска,  с НТП: За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, местността „Чукура“ по КК и КР на с.Каменец, общ.Стралджа, 

обл.Ямбол, актуван с АОС /публична/ №2299/10.05.2019г. 

2. Общински съвет-гр.Стралджа задължава кмета на община Стралджа след влизане 

в сила на настоящото решение, да състави Акт за частна общинска собственост за имота 

посочен в т.1. 

3.Общински съвет-гр.Стралджа дава своето съгласие за учредяване на  възмездно  

право на ползване за срок от 3 /три/ години в полза на „Варовик Комерс” ЕООД – 

с.Каменец, с ЕИК:128596728, представлявано от управителя- Райка Петрова Христова,  за 

изграждане на открит склад за варовикови фракции, върху поземлен имот- частна общинска 

собственост,  а именно: 

- Част от  ПИ с идентификатор 35794.56.121 с площ 41 919 кв.м., целия с площ 

71 464 кв.м., с НТП: За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика, 

местността „Чукура“ по КК и КР на с.Каменец, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

4.Общински съвет-гр.Стралджа одобрява пазарна оценка, определена от лицензиран 

оценител за учредяване на вещното право на ползване за имота, описан в т.3 в размер на  

14 700,00 лв. за 3 годишния срок на ползване или 4900,00 лв. на година. 

5.Упълномощава кмета на община Стралджа да сключи договор за право на ползване 

с „Варовик Комерс” ЕООД при условията на т.2,  т.3 и т.4.  

 

 

 

 

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

на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична 

общинска собственост . 

 

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

докладната записка.  

Г-н Атанас Киров:  Със заявление вх. № ТСУИЕ- 1155/ 16.06.2022 г., подадено от 

Мартин Михайлов Петков, в качеството на управител на „МАРТО ФИШ“ ЕООД, ЕИК 

205214168, със седалище и адрес на управление с. Кукорево, община Тунджа ул. „Хаджи 

Димитър“ № 11, е поискано откриване на процедура за издаване на Разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект – язовир в ПИ с идентификатор 59046.43.121, 

местност „Друма“, по кадастралната карта на с. Първенец, Община Стралджа, област 

Ямбол, с цел „аквакултури и свързани с тях дейности без използване на съоръжения за 

осъществяване на дейността“.  

Предоставените данни от заявителя по чл. 60, ал. 1, ал. 2 по Закона за водите, 

отговарят на изискванията за откриване на процедура за издаване на разрешително за 

ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности.  

В съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от Закона за водите, е изготвена 

преценка на искането за издаване на разрешително. Преценката е положителна. 

Следващият етап от процедурата за издаване на разрешително за ползване на воден 

обект е решението на общински съвет 
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Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предостави 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” – 15 гласа: 

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

 Петър Драгиев, Нели Тончева, Ангел Ангелов, 

 Христо Христов, Валентина Митева, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев 

 Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов, Стоян Георгиев, 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 б от Закона 

за водите, Общински съвет-Стралджа взе следното  

 

 

 

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е № 409 

 

 

 Кметът на Община Стралджа да издаде на „МАРТО ФИШ- 2012“ ЕООД, ЕИК 

2052141608, със седалище и адрес на управление с. Кукорево, Община Тунджа, ул. „Хаджи 

Димитър“ № 11, представлявано от Мартин Михайлов Петков,  разрешително за ползване 

на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 2 за язовир, публична общинска собственост с площ 

190,324 дка, ПИ с идентификатор 59046.43.121, местност „Друма“, по кадастралната карта 

на с. Първенец, Община Стралджа, област Ямбол, с цел рибовъдство и други дейности при 

условията и спазване на съответните нормативни изисквания и разрешителни режими по 

Договор № 385/10.05.2021 г. с Община Стралджа за наем на язовири. 

 

 

 

 

 

По т. 8  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Г-н Атанас Киров: Бих искал да се върна към въпроса на г-н Георгиев по т.1 от 

дневния ред. Лично аз не успях да разбера въпроса Ви. 

 Г-н Гроздан Иванов: Г-н Георгиев имаше предвид, че от уточненият бюджет остават 

2 млн. лв., които могат да се вложат в други дейности. 

 Г-н Стоян Георгиев: Уточнения бюджет е 19 млн.лв., а в актуализацията сме 

предвидили 16 млн.лв. Няма ли да е добре да ги заложим за почистването на селата от 
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избуели треви или други подобни дейности. Г-жо Русева, с колко пари разполагаме и колко 

сме предвидили. 

 Г-жа Радка Русева /н-к отдел БФ/ - Разполагаме 19 млн.лв. а разходите са 15 млн.лв. 

 Г-н Стоян Георгиев: Значи имаме 4 млн. остатък. Не може ли да се използва по 

голям процент за облагородяване? 

 Г-н Атанас Киров: Г-н Георгиев, парите са тук. На фона на това което ни очаква в 

предстоящите месеци в следствие на несигурната политическа обстановка, прецених, че ще 

е добре да имаме „бели пари за черни дни“, както се казва. По въпроса с почистването на 

селата, съм казал на кметовете да потърсят хора който да почистват на граждански 

договори, а за тези които не успеят да намерят имаме групи, които правят точно това. 

 Г-н Гроздан Иванов: Въпросните групи са 2,като работят по схема. Едната от тях 

обслужва града, а втората селата, като в селата се започва винаги от главната улица и след 

това се покосява щялото село. В момента групата е в с. Недялско. Наясно сме със 

ситуацията след обилните дъждове и ще се справим с нея. 

 Г-н Тодор Железов: Предприети ли са мерки по въпросите за с. Недялско? 

 Г-н Атанас Киров: Да. Предприели сме действия и нещата вече ще бъдат напълно 

различни. Няма да допуснем повече кражби в селото. Вече работи назначената охрана 

специално за селото. 

 Г-н Иван Георгиев: Сградата за „Бърза помощ“ е готова, но не е в експлоатация. 

Защо? 

 Г-н Атанас Киров: Все още нямат нужното оборудване. 

  

  

  

  

 

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 35-то заседание на 

Общински съвет-Стралджа в  10:47ч. 

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ:    /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа    

 

 

 

Водещ протокола:     /п/ 

                                С. Атанасова 


