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П Р О Т О К О Л 

№ 36 

 
 

 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 

28.07.2022 г., от 10:00 ч., в залата на “Пенсионерски клуб” – гр. Стрлалзджа  се проведе 

36 - 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 17 от 16 общински съветници.  

Отсъстват: Стоян Георгиев 

  

Председателят на ОбС инж. Иван Митев откри заседанието при кворум от 16 

общински съветника. 

Инж. Иван Митев: В канцеларията на Общински съвет е постъпило писмо от г-н 

Атанас Киров, с което оттегля своя докладна записка относно отмяна на  Решение №281 от 

Протокол №23/29.07.2021г.  и   Решение №315 от Протокол №26/28.10.2021г. касаещо 

предварително съгласие за промяна на предназначението и учредяване на право на строеж 

върху общински имот с проектен идентификатор № 30898.33.610, с площ от 6 170 кв.м. по 

КК и КР на с. Зимница, общ. Стралджа, обл.Ямбол в полза на Министерство на отбраната 

на Република България, отговаряща на т.5 от предварителният дневен ред. Предвид това 

предлагам всяка следваща точка да замести предходната. 

 

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. 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 410 

 

 

І. Приема за 36-то извънредно заседание следният  

 

 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______ 

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

                                            e-mail: obshtina@straldzha.bg 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

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

информация за изпълнението на бюджета на община Стралджа , сметките за средства от 

Европейския съюз за полугодието на 2022 г. 

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

актуализация на бюджета за 2022г. местни дейности и компенсирани промени в 

държавните дейности. 

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

на имоти-частна общинска собственост – Незастроен УПИ IX в кв.14  по  регулационния  

план на с.Джинот, общ. Стралджа, обл.Ямбол и Незастроен  УПИ X в кв.63  по  

регулационния  план на с.Зимница, общ. Стралджа, обл.Ямбол, чрез публичен търг с явно 

наддаване . 

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

на искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти  –частна държавна 

собственост до Министъра на земеделието във връзка  изграждане на общински обект от 

първостепенно значение “За краткотраен отдих, спорт и туризъм“ в района на хижа 

„Люляк“, местността „Мараш“ по КК и КР на гр.Стралджа. 

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

с Вх.№ ТСУИЕ –1328 / 08.07.2022 год. от Стоян Иванов Тенев и Тяна Тенева Иванова и 

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

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

съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на 

част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти  на общински пътища, 

на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в  Община Стралджа на 

основание чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. 

7. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по БФ, относно 

одобряване на разходите за командировки на кмета на община Стралджа и Председателя на 

Общински съвет – гр. Стралджа за периода 01.04.2022г. до 30.06.2022г. 

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

формиране на паралелки в общински училища -  СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа, ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий” – с. Зимница  и ОУ „Хр. Ботев” – с.Войника  с по-малък брой 

ученици от минималния норматив за учебната 2022/2023г. 

 9. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС, относно  отчет за 

дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от м. януари 2022 г. до м. 

юни 2022 г. /вкл./ 

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

 

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

информация за изпълнението на бюджета на община Стралджа , сметките за средства от 

Европейския съюз за полугодието на 2022 г. 

 

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

докладната записка. 
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Г-н Атанас Киров: Съгласно изискванията на чл. 137, ал.2 от Закона за публичните 

финанси (ЗПФ),  Кмета представя в общински  съвет информация за изпълнението на 

бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз,за полугодието. 

 Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Oбщина град Стралджа за периода 

01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Указания на  Министерство 

на финансите ДДС № 03/23.03.2022 г., ДДС № 05/24.06.2022 г за изготвянето и 

представянето на тримесечните отчети  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 31.03.2022г. и 30.06.2022г. на общините и съобразно 

други нормативни документи и писма и указания на Министерство на финансите.   

Бюджетът на Общината за 2022 година е приет с Решение  № 377 от Протокол № 

33/21.04.2022 г. на Общински съвет град Стралджа в размер на 19 192 426 лева, в т.ч.: за 

държавни дейности –  11 945 975  лева и за местни дейности – 7 246 451 лева.   

Уточненият план по приходите и разходите към 30 юни 2022 г. е в размер на  20 160 

646 лева, в т.ч. за  държавни дейности 12 708 314 лева  и  за местни  дейности         7 452 332 

лева.   

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 /ЕБК/. В докладната записка подробно има 

описание  на приходната и разходната част, както и в приложенията. 

Г-н Иван Георгиев: Защо има такава разлика  в разходите по функции за делегирани 

от държавата дейности и в разходите за местни дейности, т.е. разликата в уточнения план за 

2022г. и изпълнението към 30.06.2022г.? 

Г-н Атанас Киров: Някои от проектите, които бяхме набелязали за изпълнение не са 

изпълнени все още, тъй като за тях бяха планирани средства преди скока на цените,и в 

момента парите не стигат за реализацията им. Но пратили сме писма до различни 

министерства с надеждата, че държавата ще отпусне допълнителни средства, за да 

осъществим нашите планове. 

 

 

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

председателя на ПК по бюджет и финанси, за становище. 

 

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

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

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

 Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов 

 „ПРОТИВ”- няма;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-  няма. Приема се. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.137ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси, чл.46 ал.2 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 № 411 

 

Общински съвет град Стралджа приема Информация за изпълнението на бюджета на 

Общината ,сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2022г.  

 

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

актуализация  на  бюджета за  2022 г.местни дейности и  компенсирани промени в 

държавните дейности. 

 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров:  В резултат на извършен анализ на изпълнението на приходната 

част  към полугодието и възникналите нови потребности в разходната част, дават 

основание, Общински съвет гр.Стралджа, да актуализира приетия с Решение № 377 от 

Протокол № 33 от 21.04.2022г. бюджет на Община Стралджа за 2022г. 

В изпълнение на чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба №7  за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Стралджа, предлагам на Общински съвет  Стралджа да приеме промени  по приходната и 

разходната част на бюджета на община Стралджа за 2022г. 

Обстоятелства, които налагат промените на бюджета са следните: 

- Възможност за промени в местните приходи; 

- Извършени през годината промени в инвестиционната програма за 

2022г.наложени от обективни обстоятелства ; 

-    Компенсирани промени   в общинските дейности ; 

-  Промяна в бюджета на собствените приходи на две училища по §37-02 внесен 

данък върху приходите, във връзка с получена рента на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

с.Зимница – 42 лв. и ОУ „Христо Ботев” с.Войника -108 лв. 

-   Възможност за  вътрешни компенсирани промени в държавните дейности, без да 

се  променя общия размер на разходите, съгласно чл. 43 ал. 1 от ПМС № 31 от 17.03.2022г. 

- Предложения от второстепенните разпоредители на делегиран бюджет за промяна 

на капиталовите им разходи. 

Г-н Йордан Йорданов: В приложение 4, т.2,5 на позиция 39 и 40 са вписани ремонт 

на сгради на кметствата в с. Зимница и с. Иречеково. По мой спомен тези два обекта 

отпаднаха при приемането на бюджета. Защо все още фигурират? 

Г-жа Радка Русева /н-к отфел ФСД/: При приемането на бюджета имаше активен 

договор по МИГ-а и премахването им към онзи момент бе невъзможно. Сега не сме ги 

пренасочили, понеже правим актуализация по направление местни дейности. 
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Г-н Йордан Йорданов: Тоест ще има нова актуализация? 

Г-жа Радка Русева /н-к отфел ФСД/: Точно така. 

  

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становището от съвместно 

заседание на  ПК: Комисиите разгледаха и приемат проекторешението.  

. 

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

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

 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.6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, 

ал. 2  и  ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 

43 ал. 1 от ПМС № 31 от 17.03.2022г. и ал. 3 от Наредба № 7 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стралджа, Общински 

съвет -Стралджа взе следното  

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 412 

 

   

1.Приема проекта за актуализация на уточнения бюджет за 2022г., както следва: 

 

 1.1.Приходи за местни дейности в размер: било 7 452 332 лв., става 7 479 800 лв.; 

 

            1.1.1. Данъчни  приходи   в     размер:  било  948 903  лв.,  става 947 150 лв.; 

 1.1.2.Неданъчни   приходи  в   размер: било 1 863 132 лв., става 1 894 456 лв.; 

 1.1.3.Обща изравнителна субсидия в размер: било 1 623 200лв., става 1 623 200 лв. в 

т.ч.  

 - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  в размер: било 142 

200 лв., става 142 200 лв.; 

 1.1.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер: било 

1 154 800 лв., става 1 154 800 лв. в т.ч: 

 - за строителства, основен ремонт в размер: било 1 154 800 лв., става 1 154 800 лв.; 

 1.1.5.Други целеви трансфери било 850 лв.става 850 лв. за покриване на разходите за 

обслужване от банките на операциите на бюджетните организации по събиране на 

постъпления чрез картови плащания . 

            1.1.6.Възстановени трансфери за ЦБ било -70 лв.,става -70 лв. 

 1.1.7.Трансфери: 

 - между бюджетни сметки в размер: било -130 601 лв., става -132 704 лв.; 

            - трансфери между бюджети и средства от ЕС:било -60 072 лв.,става -60 072 лв. 

  - от  ПУДООС в размер: било 8 642 лв., става 8 642 лв.;  
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 1.1.8.Временни  безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС  в размер: било  

-110 000 лв., става -110 000 лв.; 

 1.1.9.Предоставена възмездна финансова помощ в размер: било - 50 000 става -50 000 

лв. 

             1.1.10.Друго финансиране било -13 120лв. става -13 120лв./финансов 

лизинг/съгласно приложение №1 приходи/ 

 

 

1.2.Разходи за местни дейности в размер било 7 452 332 лв., става 7 479 800 лв.;   

разпределени по отговорности, по функции, групи, дейности и параграфи съгласно  

приложение № 2 

       

 1.2.1. От  местни     приходи    /дофинансиране / за делегирани от държавата 

дейности  в   размер: било 666 345  лв., става 622 317 лв.; 

 1.2.2.За   местни   дейности  в  размер:  било  6 785 987 лв.,   става  6 857 483 лв.; 

 в. т. ч:  резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на било  

55 000 лв., става 55 000 лв.; 

 

 

1.3.Компенсирани промени в преходния остатък за държавни дейности било 2 259 749 

лв. става 2 259 749 лв.Уточненият бюджет за 2022г.не се променя било 12 708 314 лв. става 

12 708 314 лв.  

        

 1.4.Инвестиционна програма в размер: било 2 228 565 лв. става 2 258 503 лв., съгласно 

разчет по обекти, параграфи, дейности и източници / съгласно приложение № 4/ ; 

 

 1.4.1.От целева субсидия за КР в размер: било 1 154 800 лв., става 1 154 800 лв..; 

 1.3.1.1. За общински дейности било 1 154 800 лв., става 1 154 800 лв.;  

          1.4.2.От собствени бюджетни средства в размер: било 1 073 765 лв., става  

1 103 703 лв.  

          1.4.2.1.От собствени средства за държавни дейности в размер :било 218 719 лв.става 

 223 943 лв. 

          1.4.2.2.От собствени средства за общински дейности и дофинансиране на държавни 

дейности с общински средства в размер: било 855 046 лв.става 879 760  лв. 

 Средствата от продажба на общински нефинансови активи са разпределени за 

текущи ремонти в размер на 25 493 лв. 

 

 

 

 

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

на имоти-частна общинска собственост – Незастроен УПИ IX в кв.14  по  регулационния  

план на с.Джинот, общ. Стралджа, обл.Ямбол и Незастроен УПИ X в кв.63  по  

регулационния  план на с.Зимница, общ. Стралджа, обл.Ямбол, чрез публичен търг с явно 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров:  Община Стралджа притежава собственост върху недвижими 

имоти отредени за жилищно строителство  във всички населени места на общината. Голяма 

част от тези имоти се отдават под наем на частни лица и фирми. Съществуват не малък 

брой единични дворни места, разположени между частните имоти, което ги прави 

привлекателни за закупуване.  

Постъпили са запитвания и проявен интерес за закупуване на следните свободни 

незастроени дворни места-частна общинска собственост, както следва: 

- Незастроен  урегулиран поземлен имот с площ 435 кв.м. , представляващ УПИ IX в 

кв.14  по  регулационния  план на с.Джинот, обш.Стралджа, обл.Ямбол (АЧОС 

№2602/07.07.2022г.).  

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 630 кв.м., представляващ УПИ X в 

кв.63  по  регулационния  план на с.Зимница, обш.Стралджа, обл.Ямбол ( АЧОС 

№2263/26.07.2018г.). 

Съгласно чл. 35, ал.1  от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и 

вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от 

кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Пазарната цена  се 

определя от общинския съвет въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран 

оценител и същата  не може да бъде по-ниска от данъчната оценка за имота.  

Изготвени са пазарни оценки от лицензиран оценител  за горе изброените имоти-

частна общинска собственост. За  УПИ IX в кв.14  по  регулационния  план на с.Джинот, 

обш.Стралджа, обл.Ямбол, пазарна оценка  в размер на 3050,00 лв.,  при данъчна оценка за 

имота 1211,00 лв. Пазарната оценка за  УПИ X в кв.63  по  регулационния  план на 

с.Зимница, обш.Стралджа, обл.Ямбол е в размер на 5000,00 лв., при данъчна оценка 2702,20 

лв. 

На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет Стралджа следва да актуализира  

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 

2022г., приета с Решение№351 от Протокол№29/27.01.2022г. с имотите предложени за 

продажба. 

 Преписката е комплектована с актуални скици на имотите, Актове за частна 

общинска собственост, данъчни оценки и пазарни оценки, положителни становища на 

кметския наместник на с.Джинот и кмета на с.Зимница. 

 

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 проекторешението. 

  

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

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

 Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов 

 „ПРОТИВ”- няма; 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-  няма. Приема се. 
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На основание чл.21,ал.1, т.8  от ЗМСМА и във връзка чл.8, ал.9,  чл.35, ал.1 и чл.41, 

ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.2 и чл.18, 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 вещи общинска собственост, Общински съвет-Стралджа взе 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 413 

 

1.Общински съвет актуализира Годишната програма за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти  и вещи общинска собственост за 2022г., приета с Решение№351 от 

Протокол№29/27.01.2022г. на Общински съвет-гр.Стралджа в т.5- Разпоредителни сделки с 

общински имоти, със следните имоти: 

- Незастроен  урегулиран поземлен имот с площ 435 кв.м. , представляващ УПИ IX в 

кв.14  по  регулационния  план на с.Джинот, обш.Стралджа, обл.Ямбол (АЧОС 

№2602/07.07.2022г.).  

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 630 кв.м., представляващ УПИ X в 

кв.63  по  регулационния  план на с.Зимница, обш.Стралджа, обл.Ямбол ( АЧОС 

№2263/26.07.2018г.). 

2.Общински съвет дава своето съгласие,  да се продадат чрез публичен търг с явно 

наддаване изброените недвижими имоти- частна общинска собственост и одобрява начална 

тръжна  цена за продажба  въз основа на пазарни оценки от лицензиран оценител, както 

следва: 

2.1. Незастроен  урегулиран поземлен имот с площ 435 кв.м. , представляващ УПИ 

IX в кв.14  по  регулационния  план на с.Джинот, обш.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: 

изток-УПИ VII-46; запад-улица; север-УПИ  X-общ.; юг-УПИ VIII-общ. Общински 

съвет гр.Стралджа одобрява начална тръжна цена за продажба   на имота въз основа на 

пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 3050,00 лв. (три хиляди  и петдесет  лв.) 

без ДДС, при данъчна оценка 1211,00 лв. (хиляда двеста и единадесет лв.). 

2.2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 630 кв.м., представляващ УПИ X 

в кв.63  по  регулационния  план на с.Зимница, обш.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: 

изток- УПИ IX-общ.; запад-улица; север- УПИ VII-общ.; юг-УПИ XI-общ. Общински съвет 

гр.Стралджа одобрява пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 5000,00 лв. (пет 

хиляди  лв.) без ДДС, при данъчна оценка 2702,20 лв. ( две хиляди седемстотин и два лв. и  

двадесет ст.). 

3. Общински съвет упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия 

за организиране на търга и да сключи договор за продажба със спечелилия търга, като 

плащанията се извършат към датата на сключване на договора.  

4. Спечелилият търга купувач възстановява за своя сметка цената за изготвяне на 

пазарна оценка на имота от лицензиран оценител, както и 3% -местен данък за придобиване 

на имота върху продажната цена към датата на сключване на договора. 

5. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 % от 

постъпленията от продажбата на на двата имота, да бъдат използвани за  финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 

територията на кметство с.Джинот и кметство с.Зимница, общ.Стралджа. 
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По т. 4 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

подаване на искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти  –частна 

държавна собственост до Министъра на земеделието във връзка  изграждане на общински 

обект от първостепенно значение “За краткотраен отдих, спорт и туризъм“ в района на 

хижа „Люляк“, местността „Мараш“ по КК и КР на гр.Стралджа. 

 

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

докладната записка. 

 Г-н Атанас Киров: Община Стралджа e собственик от месец май 2018г. на масивна сграда- 

хижа „Люляк“, заедно с разположените бунгала в местността „Мараш“ по КК и КР на 

гр.Стралджа. Във връзка  осъществяване на бъдещ проект на Община Стралджа са 

предприети действия до компетентните институции с цел осигуряване на прилежащ терен 

към съществуващите сгради и придобиване на собственост върху терена.  

Съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със  Заповед №З-294/05.05.2021г. на кмета на Община 

Стралджа, влязла в сила на 26.05.2021г., е урегулирана територия  с отреждане „За 

краткотраен отдих, спорт и туризъм“ около хижа „Люляк“ и разположените бунгала, с обща 

площ 12,501 дка, част от горска територия, частна държавна собственост, обхващаща 

следните имоти: ПИ с идентификатор 69660.460.981, ПИ с идентификатор 69660.460.982 и 

ПИ с идентификатор 69660.460.983 по кадастрална карта и кадастралните регистри на 

гр.Стралджа, обл.Ямбол.   

Обект „За краткотраен отдих, спорт и туризъм“ е обявен за общински обект от 

първостепенно значение с Решение №187 от Протокол №16/28.01.2021г. на Общински 

съвет-гр.Стралджа и е включен  в Годишната програма за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021г. и 2022г.  

След внесена преписка в Изпълнителна агенция по горите е получено съгласувателно 

писмо от Министъра на замеделието, което удостоверява, че са спазени условията по 

прилагане на чл.73, ал.5 от ЗГ, т.е. че ПИ с идентификатори 69660.460.983, 69660.460.982 и 

69660.460.981 в гр. Стралджа с обща площ 12,501 дка, се смятат с променено 

предназначение от датата на влизане в сила на ПУП-ПРЗ. 

На основание чл.78, ал.4, т.2 от ЗГ, Община Стралджа не дължи цена за промяна на 

предназначението на имотите в горска територия, но дължи такса за компенсационно 

залесяване съгласно чл.86, ал.5 от ЗГ. 

След спазване на условията- удостоверяване на условията по чл.73, ал.5 от ЗГ, плащане на 

компенсационна такса за залесяване, имотите с променено предназначение могат да бъдат 

прехвърлени в собственост на Община Стралджа по реда на чл.54 от ЗДС. За целта се 

подава искане до Министъра на земеделието за иницииране на процедура пред МРРБ. 

Имотите, които Община Стралджа предвижда да придобие са включени в Годишната 

програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 

2022г., приета с Решение№351 от Протокол№29/27.01.2022г. на Общински съвет-

гр.Стралджа.   

На основание горе изложеното, е необходимо да се вземе решение за предоставяне на 

правомощия на кмета на общината, да извърши всички законови действия, относно 

безвъзмездно прехвърляне на собствеността  на имотите в полза на Община Стралджа във 

връзка реализиране на общински обект от първостепенно значение “За краткотраен отдих, 

спорт и туризъм“ в района на хижа „Люляк“, гр.Стралджа. 
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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 проекторешението. 

   

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

 

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

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

 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. 54 от Закона за държавната 

собственост, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.7, т.2 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 № 414 

 

 1.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие кмета на общината да изготви 

искане до Министъра на земеделието, до Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, и др. министерства и институции, ако е необходимо за безвъзмездно 

прехвърляне на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост,  в 

полза на Община Стралджа, във връзка реализиране на общински обект от първостепенно 

значение “За краткотраен отдих, спорт и туризъм“, а именно следните: 

 •Поземлен имот с идентификатор 69660.460.981, област Ямбол, община 

Стралджа, гр. Стралджа, м. МАРАШ, вид собств. Държавна частна, с площ 10300 кв. м, 

стар номер 460008 по КК и КР на гр.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: 69660.460.980; 

69660.460.983; 69660.460.984; 

•Поземлен имот с идентификатор 69660.460.982, област Ямбол, община Стралджа, 

гр. Стралджа, м. МАРАШ, вид собств. Държавна частна, с площ 1077 кв. м, стар номер 

460008 по КК и КР на гр.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: 69660.460.983; 69660.460.980; 

69660.460.984;  

•Поземлен имот с идентификатор 69660.460.983, област Ямбол, община Стралджа, 

гр. Стралджа, м. МАРАШ, вид собств. Държавна частна, с площ 1124 кв. м, стар номер 

460008 по КК и КР на гр.Стралджа, обл.Ямбол, при граници: 69660.460.980; 69660.460.982; 

69660.984; 69660.460.981; 

2. Упълномощава кмета на Община Стралджа да предприеме всички действия за 

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

с Вх.№ ТСУИЕ –1328 / 08.07.2022 год. от Стоян Иванов Тенев и Тяна Тенева Иванова и 

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

 

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

докладната записка. 

 Г-н Атанас Киров:     Постъпило е заявление за изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ      ПИ № 

30898.21.121 и ПИ № 30898.21.120 по КК землище с.Зимница, общ.Стралджа. ПИ № 

30898.21.121 е с начин на трайно ползване-рибарник, а ПИ № 30898.21.120 е с начин на 

трайно ползване-нива. 

      ПИ № 30898.21.121 и ПИ № 30898.21.120 по КК землище с.Зимница, общ.Стралджа са 

собственост на Тяна Тенева Иванова и Стоян Иванов Тенев, съгласно НА №82, т.13, 

д.2112/2007 год., с Вх.Рег.№ 11648, Акт № 190, т.38, д.8388/ 2007 год. и НА №197, т.1, 

д.184/2019 год., с Вх.Рег.№ 3273, Акт № 17, т.11, д.1913/ 2019 год.       

      Желанието на Възложителите е нива с Ид.№ 30898.21.120 по КК земл.с.Зимница да се 

присъедини към ПИ № 30898.21.121 с общо отреждане „За рибарник“. 

     По Общ Устройствен План на Община Стралджа, територията е предвидена „За водни 

площи“.   

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

ЗУТ. 

     Територията е извън селищни граници и съгласно изискванията на чл.124а от ЗУТ, 

Общински Съвет Стралджа по моя докладна, следва да разгледа искането и вземе  решение 

по допускане изработване на ПУП-ПРЗ.            

 

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

ПК по устройство на територията и евроинтеграция, за становище. 

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

   

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

Гласували:   „ЗА” – 16 гласа: 

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

 

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

Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 415 

 

І.Общински съвет гр.Стралджа допуска изработване на ПУП-ПРЗ, касаещ ПИ № 

30898.21.121 и ПИ № 30898.21.120 по КК землище с.Зимница, общ.Стралджа, с който 

имотите се обединят в едно УПИ с № ІV377  в кв.21 по КК земл.с.Зимница, общ.Стралджа с 

отреждане „За рибарник“. 

 

                Техническите параметри да са както следва: 

  

                1.Плътност на застрояване – до 80% 

                2.Интензивност на застрояване – до 2,5 

                3.Минимална озеленена площ – 20% 
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                 4.Максимална височина – до 10м  

                 5.Устройствена зона - предимно производствена. 

 

 

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

съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на 

част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти  на общински пътища, 

на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в  Община Стралджа на 

основание чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: В капиталовия списък на община Стралджа за 2022 г., в параграф 

51-00 “ Основни ремонти“, функция VI. Жилищно строителство, БКС и ООС,  са планирани 

обекти с разпределение на годишната задача съответно:  

1. „Рехабилитация на Кръстовище ул. „Д. Русев“ и ул. „Н. Вапцаров“ о.т.303,  гр. 

Стралджа, община Стралджа“ - 41 400,00лева. 

2. „Рехабилитация на Кръстовище ул. „Иван Вазов“, ул. „Средна гора“ и ул.  „Райко 

Даскалов“ о.т.163, о.т.164, о.т.165,  гр. Стралджа, община Стралджа“ – 16 100,00лева. 

3. „Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ от  о.т. 12 до  о.т.10, село Първенец, община 

Стралджа“ – 20 501,00лева. 

4. „Рехабилитация на ул. „Иван Кондов“ от о.т.76, о.т.110 до о.т.113, град Стралджа, 

община Стралджа“ – 48 633,00лева.  

5. „Рехабилитация на площад село Саранско от о.т. 23, о.т.14, о.т.25, о.т.26  до о.т. 

40, община Стралджа“ – 29 943,00лева. 

6. „Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“ от о.т. 28, о.т. 29, о.т. 30, 

о.т.47  до о.т. 46, о.т. 45, село Зимница, община Стралджа“ – 80 689,00лв., като източникът 

за финансиране е целева субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022г. 

 В бюджета на община Стралджа за 2022г. са предвидени средства за основни 

ремонти в размер на 1 100 636,00 лв., от които  237 266,00лв. са за горе цитираните улици. 

С така утвърдените средства от 237 266,00лв. няма възможност да бъдат извършени всички 

дейности, касаещи основен ремонт. С наличните средства може да бъде направено частично 

възстановяване на компрометираните участъци на пътната настилка, което се тълкува като 

текущ ремонт.  

 Съгласно чл. 55. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да 

бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична 

общинска собственост по механизъм, определен с постановлението за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет 

произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение 

на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет. 

         Според Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ 

ремонт на пътищата в Приложение № 2 към чл. 10, ал. 4 от същата, Основни работи за 

текущо поддържане и текущ ремонт на елементите в обхвата на пътя и на пътните 
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съоръжения и принадлежности се считат основни работи за текущо поддържане и текущ 

ремонт на елементите в обхвата на пътя. 

След оглед и обследване от експерти на планираните улични отсечки, се установи, 

че за възстановяването на нормалната експлоатационна годност е необходимо да бъдат 

извършени следните видове СМР: 

-запълване на надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини в пътната настилка; 

- локализирани кръпки на необходимите места; 

- възстановяване на износващия пласт на покритието; 

- почистване на регули. 

Видовите дейности, които ще извършваме за изпълнението на обектите са следните: 

- Кръстовище ул. „Д. Русев“ и ул. „Н. Вапцаров“,  гр. Стралджа, община Стралджа, 

целта на текущия ремонт е да отведем водата от кръстовището; 

- Кръстовище ул. „Иван Вазов“, ул. „Средна гора“ и ул.  „РайкоДаскалов“,  гр. 

Стралджа, община Стралджа, целта на текущия ремонт е да изкърпим единичните дупки 

образували се в следствие на застоялата вода в оста на кръстовището; 

- ул. „Иван Вазов“, село Първенец, община Стралджа; ул. „Иван Кондов“, град 

Стралджа, община Стралджа в предвид на това, че не са извършвани никакви ремонтни 

дейности в продължение на години улиците са трудно проходими в определени участъци 

има множество образували се пукнатини и единични дупки. Тъй като подземната 

инфраструктура не е рехабилитирана не е удачно да извършим основен ремонт на тези 

участъци от улици; 

- площад село Саранско, община Стралджа. Площадът е с амортизирана 

настилка и е трудно проходим, с възстановяването на покритието ще се осигури 

безопасност на средата на обитаване. 

По смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ 

ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, обн. ДВ бр.91 от 20.11.2012 г., цитираните СМР попадат в обхвата на 

Приложение №2 към чл.10, ал.4 „Основни работи за текущо поддържане и текущ ремонт на 

елементите в обхвата на пътя и пътните съоръжения и принадлежности“, подточка 1.1.2 

„настилки с асфалтови покрития“. 

        С предвидените в началото на бюджетната година целеви средства за 

капиталови разходи не може да бъдат извършени всички дейности по основен ремонт на 

тези улици. С цел удължаване на експлоатационния живот на уличното платно и 

осигуряване на безопасността на пътуващите, е необходимо да бъдат извършени дейности 

по запълване на пукнатини и дупки в уличната настилка, възстановяване на основата на 

някои места, възстановяване на износващото улично покритие и т.н. 

       Планираните в поименния списък за капиталови разходи средства могат да 

бъдат разходвани само и единствено за основни ремонти и придобиване на дълготрайни 

материални активи. 

      Извършването на необходимите видове строително-монтажни работи по 

уличното  платно се класифицират като текущ ремонт и не могат да бъда финансиран от 

предвидените средства за целева субсидия за капиталови разходи. Въпреки това в Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 година (ЗДБРБ) е предвидена правна 

възможност за трансформиране  на  целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 

трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска 

собственост, като в рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния 
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бюджет промените се извършват от министъра на финансите по предложение  на кмета на 

общината въз основа на решение на общинския съвет.  

Г-н Иван Георгиев: Кое налага това? По-лесно и бързо ли се случват нещата по този 

начин? 

Г-н Атанас Киров: Точно така. А и за нас, малките общини, е по удобно. По този 

начин спестяваме средства от проектиране  и др., както и време. Това ни позволява ремонта 

на по-голяма част от дадена улица. 

Г-н Йордан Йорданов: Разбирам. А защо не поискате от МФ повече обекти? 

Г-н Атанас Киров: Не ме разбирайте погрешно, наистина има улици, които е 

наложително да минат основен ремонти и за това не са включени всички в искането за 

текущ ремонт. 

 

Г-н Тодор Железов напусна залата в 10:36ч. Кворум 15 общински съветника. 

 

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

ПК по бюджет и финанси, за становище. 

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

  

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

Гласували поименно:   „ЗА” – 15 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев,  

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

 Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

Иван Георгиев, Мария Толева 

 „ПРОТИВ”- няма; 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-  няма. Приема се. 

На основание основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2  от ЗМСМА и чл.55 от ЗДБРБ за 2022 

г., Общински съвет-Стралджа взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 416 

 

1. Дава съгласие да бъде внесено предложение до Министерство на финансите 

за трансформиране на 237 266,00лв от целевата субсидия за капиталови разходи, 

определена по реда на чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. за финансиране на неотложен текущ 

ремонт по уличната  мрежа на община Стралджа 

2. Определя обектите за текущ ремонт от уличната  мрежа на община Стралджа, 

които да бъдат финансирани със средства от трансформираната целева субсидия за 

капиталови разходи, както следва: 

- „Рехабилитация на Кръстовище ул. „Д. Русев“ и ул. „Н. Вапцаров“,  гр. Стралджа, 

община Стралджа“ - 41 400,00лева. 

- „Рехабилитация на Кръстовище ул. „Иван Вазов“, ул. „Средна гора“ и ул.  

„РайкоДаскалов“,  гр. Стралджа, община Стралджа“ – 16 100,00лева. 
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- „Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“, село Първенец, община Стралджа“ – 20 

501,00лева. 

- „Рехабилитация на ул. „Иван Кондов“, град Стралджа, община Стралджа“ – 48 

633,00лева.  

-  „Рехабилитация на площад село Саранско, община Стралджа“ – 29 943,00лева. 

- „Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“, село Зимница, община 

Стралджа“ – 80 689,00лева.  

3. Упълномощава кмета на община Стралджа да внесе предложение в Министерство 

на финансите за трансформиране на средствата на част от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за 

неотложен текущ ремонт на уличната мрежа в община Стралджа в съответствие с 

процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл.55от ЗДБРБ за 2022 г. 

 

 

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

одобряване на разходите за командировки на кмета на община Стралджа и Председателя на 

Общински съвет – гр. Стралджа за периода 01.04.2022г. до 30.06.2022г. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Димчо Стойков да изложи мотивите по  

докладната записка.  

Г-н Димчо Стойков:  Съгласно изискванията на наредбата за командировките в 

страната, разходите за командировките на кметовете на общини и председатели на 

общински съвети, се изплащат въз основа на представени документи за извършен разход. 

След изтичане на отчетния период се изготвя писмен отчет за получените командировъчни 

пари, който се одобрява от Общинския съвет. През отчетния период, кметът на общината и 

председателят на Общински съвет – гр. Стралджа, нямат извършени разходи за 

командировка. 

 

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

ПК по бюджет и финанси, за становище. 

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

 

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

Гласували:   „ЗА” – 15 гласа: 

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

 

На основание основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за 

командировките в страната, Общински съвет-Стралджа взе следното  

 

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е № 417 

 

Общински съвет – гр. Стралджа одобрява отчета за получените командировъчни пари за 

второто тримесечие на 2022г. от: 

 

1. Председателя на Общински съвет – гр. Стралджа г-н Иван Митев, в размер на : 

- в страната – 0 лв. 
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- в чужбина -  0 лв. 

 

2. Кмета на община Стралджа г-н Атанас Киров, в размер на: 

- в страната – 0 лв. 

- в чужбина -  0 лв. 

 

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

на паралелки в общински училища -  СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа, ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий” – с. Зимница  и ОУ „Хр. Ботев” – с.Войника  с по-малък брой ученици от 

минималния норматив за учебната 2022/2023г. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров:  В общинска администрация при община Стралджа  и Общински 

съвет- гр. Стралджа постъпиха следните искания от директорите на общинските училища - 

СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа,  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Зимница и  ОУ „Хр. 

Ботев” – с.Войника за формиране на паралелки с по-малък брой ученици от минималния 

норматив за учебната 2022/2023г. В СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа 2 (две) паралелки с по-

малък брой ученици от минималния  норматив за учебната 2022/2023г.. В ОУ „Св.Св.Кирил 

и Методий” – с. Зимница 4 (четири)  паралелки с по-малък брой ученици от минималния 

норматив за учебната 2022/2023г. В ОУ „Хр. Ботев” – с.Войника 4 (четири)  паралелки с по-

малък брой ученици от минималния норматив за учебната 2022/2023г. 

Внесените  искания за становища от директорите на съответните училища са 

съгласувани с Началника на  Регионално управление образование (РУО) – Ямбол, от където 

е изразено положително становище, относно формирането на паралелки под минималния 

брой в СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Зимница  и ОУ 

„Хр. Ботев” – с.Войника и  видно са съобразени с разпоредбите на Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Съгласно Приложение №7 към чл. 53 от  Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на 

учениците в паралелки в училищата се определя с нормативи за минимален брой и 

разпоредбите на  чл.68, ал.1, т.1,т.2, ал.2 и ал.8 на същата Наредба. 

Средствата за обезпечаване на учебния процес са осигурени в рамките на 

утвърдения за училището бюджет и допълнителни средства не са необходими. 

 

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

ПК по сощиална 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” – 15 гласа; 

 „ПРОТИВ”- няма; 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-  няма. Приема се. 
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На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.68, ал.1, т.1,т.2, 

ал.2, ал.8  и Приложение №7 към чл. 53  от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет-Стралджа взе 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 418 

 

1.Дава съгласие и допуска  да се  провежда обучение с брой деца/ученици, който е 

по-малък от минималния в следните  училища през учебната 2022/2023г., както следва: 

 

1. СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа: 

 една паралелка в IX 
а
 клас с 17  ученици- недостиг - 1 ученик; 

 една паралелка в X 
а
 клас с 13  ученици- недостиг - 5 ученик; 

 

2. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Зимница: 

 една паралелка в I клас с 10 ученици- недостиг -6 ученици;   

 една паралелка в III  клас с 13 ученици- недостиг - 3 ученици.  

 една паралелка в IV  клас с 12 ученици- недостиг - 4 ученици;   

 една паралелка в V  клас с 13 ученици- недостиг - 5 ученици;   

 

3. ОУ „Хр. Ботев” – с.Войника 

 

Слети паралелки: 

 I –III клас с 11 ученици, недостиг - 5 ученик;     

 II –IV клас с 15 ученици, недостиг - 1 ученик;     

 VI –VII клас с 13 ученици, недостиг - 5 ученици;     

 

Самостоятелна паралелка: 

 една паралелка в V  клас с 6 ученици- недостиг - 12 ученици.     

 

2.Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на съответното 

училище по единни разходни стандарти. 

 

По т. 9  Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС, относно отчет за 

дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от  

м. януари 2022 г. до м. юни 2022 г. /вкл./ 

 

Инж. Иван Митев изложи мотивите по  докладната записка: Съгласно изискването 

на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, 

председателят на ОбС изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността 

на съвета и на неговите комисии. 

С настоящата докладна, представям отчета за работата на ОбС-Стралджа и на 

неговите комисии за второто шестмесечие на 2022 г.  
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Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев представи становището от съвместно 

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 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 № 419 

 

1. Приема отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии,  за периода 

м. януари 2022 г. - м. юни 2022 г. /вкл./ 

 

 

По т. 10  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

  

 

 Г-н Иван Георгиев: Какво наложи оттеглането на докладната записка за отмяна на 

наши Решения? 

 Г-н Атанас Киров: Става въпрос за разрешението, което дадохме за изграждане на 

рампа за тежка техника за нуждите на НАТО в района на гара Зимница. Случаят тук е, че 

трябва да се смени статута на земята, където ще бъде изградено съоръжението. Статута в 

момента е пасище. Оторизираният орган за смяна предназначението на земята е 

Министерство на земеделието. Проблема идва от там, че МЗ , въпреки, че неколкократно 

изпращахме различни документи, които поскаха, повече от година не намериха начин да си 

сътрудничат с МО и да сменят статута. В един момент се оказа, че едва ли не най 

заинтересована от реализацията на проекта е Община Стралджа , което въобще не е така и 

поради тази причина входирах въпросната докладна. От Министерството на отбраната, като 

заинтересована страна, поискаха среща с нас. За жалост аз не успях да разговарям с тях, 

затова г-н Митев се зае с въпроса и в крайна сметка са постигнали съгласие.  

 Инж. Иван Митев: След проведената среща, МО се съгласиха, че от тук нататък 

преписката по реализирането на проекта ще се ръководи изцяло от тях, до решението на МЗ 

за промяна на статута. 

 Г-н Атанас Киров: Да повдигна и въпроса с недостига на дърва. Това, което имахме 

го отсякохме и разпределихме. Това, което предлагат горското стопанство е крайно 

незадоволително за нуждите на населението. Бяха предложени 36 м3 на кметство 

Воденичане и 60 м3 на кметство Първенец. Ще направим всичко възможно да осигурим 

достатъчно количество дърва за хората. 

 Г-н Иван Георгиев: Училищата и детските градини осигуени ли са с дърва за зимата? 

 Г-н Атанас Киров: Да, на всички детски градини, училища и кметства са раздадени 

дърва. 
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Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 36-то заседание на 

Общински съвет-Стралджа в  11:02ч. 

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ:    /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа    

 

 

 

Водещ протокола:     /п/ 

                                С. Атанасова 


