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П Р О Т О К О Л 

№ 41 

 
 

 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 

30.11.2022 г., от 10:00 ч., в залата на “Пенсионерски клуб” – гр. Стрлалзджа  се проведе 

41 - во заседание  на Общински съвет – Стралджа. На заседанието присъстват общинските 

съветници, кмета на общината, неговите заместници, 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 16 от 17 общински съветници.  

Отсъства: Иван Георгиев 

 

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

общински съветника. 

 

Инж. Иван Митев: На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организация 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

предлагам към предложеният проект за дневен ред да бъде включена допълнително 

 

 

като т.13 Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно 

учредяване право на преминаване в полза на „Диана кабел ТВ“ ООД, гр. Ямбол за обект 

„Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, общ. Тунджа, с. Джинот, общ. 

Стралджа, с. Търнава, общ. Тунджа до с. Иречеково, общ. Стралджа“, засягащо поземлени 

имоти – общинска собственост на територията на с. Джинот, общ. Стралджа и с. Иречеково, 

общ. Стралджа. 

 

като т. 14 Докладна записка от Александър Станчев – за кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед №З-958/28.11.2022г. относно учредяване на възмездно право на ползване 

за устройване на постоянен пелин върху 3 000/21 073 кв.м. ид. ч. от имот с идентификатор 

№51384.12.265, НТП – пасище, публична общинска собственост по КК и КР на с. Недялско, 

общ. Стралджа в полза на собственика на регистрирания животновъден обект – пчелин. 

 

като т.15 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

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

за дневен ред. 

 

           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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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 № 448 

 

 

І. Приема за 41-во заседание следният  

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

 

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

актуализация на бюджета за 2022г. 

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

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

общинска собственост. 

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

разходване на част от възстановените от РИОСВ  - Стара Загора средства от банковата 

сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 

2020г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 

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

кандидатстване на Община Стралджа по механизма за възстановяване и устойчивост по 

процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СРЕДА“ за финансиране на проектно предложение: „ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Стралджа, общ. 

Стралджа.“ 

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

кандидатстване на Община Стралджа по механизма за възстановяване и устойчивост по 

процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СРЕДА“ за финансиране на проектно предложение: „МОДЕРНИЗАЦИЯ и ОБНОВЯВАНЕ 

на изнесени групи на ДГ с. Зимница към  ДГ“МАТИ РУБЕНОВА“ гр. Стралджа, общ. 

Стралджа.“ 

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

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

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири  публична общинска 

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

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

ликвидиране на съсобственост в УПИ II-2366, 4664, кв. 152, отреден „За фотоволтаична 

инсталация, производствена и складова дейност“ съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ на гр. 

Стралджа, чрез продажба на общинската част от новообразувания собствен урегулиран 

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

кандидатстване на Община Стралджа по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, ПРЧР 2021-2027. 

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

кандидатстване на Община Стралджа с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет“. 

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

провеждане на извънредно присъствено заседание на общо събрание на Асоцияцията по 

ВиК – Ямбол, което ще се проведе на 14.12.2022г. 

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

кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР 2014 – 2020г. 

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

кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-7.021 – Вода „ Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в алгомерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020г. 

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

учредяване право на преминаване в полза на „Диана кабел ТВ“ ООД, гр. Ямбол за обект 

„Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, общ. Тунджа, с. Джинот, общ. 

Стралджа, с. Търнава, общ. Тунджа до с. Иречеково, общ. Стралджа“, засягащо поземлени 

имоти – общинска собственост на територията на с. Джинот, общ. Стралджа и с. Иречеково, 

общ. Стралджа. 

14. Докладна записка от Александър Станчев – за кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед №З-958/28.11.2022г. относно учредяване на възмездно право на ползване 

за устройване на постоянен пелин върху 3 000/21 073 кв.м. ид. ч. от имот с идентификатор 

№51384.12.265, НТП – пасище, публична общинска собственост по КК и КР на с. Недялско, 

общ. Стралджа в полза на собственика на регистрирания животновъден обект – пчелин. 

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

 

 

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

актуализация на бюджета за 2022г. 

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 и възникналите нови потребности в разходната, дават основание Общински съвет, да 

актуализира приетият бюджет на общината. Обстоятелствата, които налагат проблемите са: 

възможността за промени във връзка с преизпълнение на заложените собствени приходи; 
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извършени през годината промени в инвестиционната програма за 2022г. наложени от 

обективни обстоятелства; компенсирани промени в общинските дейности и между 

различните общински дейности, като се запазва нивото на разходи спрямо уточнения 

бюджет; предложения на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет за промяна 

на капиталовите им разходи. 

 

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

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 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, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

ЗМСМА; чл.124, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.37, 

ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 за установяване и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Стралджа, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 449 

 

 1. Приема проекта за актуализация на уточнения бюджет за 2022год., както 

следва: 

 1.1. По прихода в размер: било 21 794 882 лв., става 22 099 065 лв., в т.ч.:/съгласно 

проложение 1/ 

 1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер: било 13 921 805 лв., става 

13 924 565 лв., в това число: 

 1.1.1.1. Собствени приходи от държавна дейност: било -150 лв., става 2 760 лв.; 

 1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани дейности в размер: било 10 650 502 лв., става 

10 650 502 лв.; 

 1.1.1.3. Други целеви трансфери: Било 460 410 лв., става 460 410 лв.; 

 1.1.1.4. Получени от общините целеви трансфери: било 229 308 лв., става 229 308 

лв.; 

 1.1.1.5. Възстановени трансфери от ЦБ: било -23 381 лв., става -23 381 лв.; 

 1.1.1.6. Трансфери между бюджетни сметки: било 583 413 лв., става 583 413 лв.; 

 1.1.1.7. Преходен остатък от 2021г. в размер: било 2 259 749 лв., става 2 259 749 лв.; 

Промените в държавната дейност са свързани с увеличение на трансферите за функция 

„Образование“ и трансфер в дейност 117 „ Други дейности по изборите“.  
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В останалите държавни дейности промените са свързани с текущите месечни трансфери за 

дейностите 532 „ Програми за временна заетост“ и 561 „Асистентска подкрепа“ и 562 

„Личен асистент“. 

 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер: било 7 873 077 лв., става 8 174 500 лв.; 

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер: било 947 350 лв., става 928 224 лв.; 

 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер: било 1 903 086 лв., става 2 248 396 лв.; 

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

лв.; 

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

142 200 лв., става 142 200 лв.; 

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

1 297 034 лв., става 1 297 034 лв.; 

 - за строителства, основен ремонт и придобиване на ДМА в размер: било 1 297 034 

лв., става 1 297 034 лв.; 

 1.1.2.5. Други целеви трансфери: било 238 116 лв., става 238 116 лв. 

 1.1.2.6. Трансфери: 

 - между бюджетни сметки: било -132 704 лв., става -67 377 лв.; 

 - от ПУДООС в размер: било 13 639 лв., става 13 639 лв.; 

 - между бюджети и средства от ЕС: било -60 072 лв., става -140 210 лв.; 

 1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС в размер: било 

-110 000 лв., става -120 000 лв. ; 

 1.1.2.8. Предоставена възмездна помощ в размер: било -50 000 лв., става -50 000 лв.; 

 1.1.2.9. Друго финансиране в размер: било -13 120 лв., става -13 120 лв.; 

 1.1.2.10. Преходен остатък в размер: било 2 216 668лв., става 2 216 668 лв.; 

 Промените в местните дейности са свързани и с допълнителен трансфер за целева 

субсидия за капиталови разходи. 

 

 1.2. По разходите в размер: било 21 794 882 лв., става 22 099 065 лв., разпределени 

по отговорности, по функции, групи, дейности и параграфи съгласно приложение №2.1, 

приложение №2.2 

 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер: било 13 921 805 лв., става 

13 924 565 лв., в т.ч.: от държавни трансфери и собствени риходи на училища; 

 1.2.2. От местни приходи /дофинансиране/ за делгирани от държавата дейности в 

размер : било 622 897 лв., става 656 625 лв.; 

 1.2.3. За местни дейности в размер: било 7 250 180 лв., става 7 517 875 лв.; 

 в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на: било 55 000 лв., 

става 55 000 лв.; 

 

 1.3. Инвестиционна програма в размер: било 2 363 265 лв., става 2 363 687 лв., 

съгласно разчет по обекти, параграфи, дейности и източници /съгласно прилоцение 

№4/; 

 1.3.1. От целева субсидия за КР в размер: било 1 297 034 лв., става 1 297 034 лв.; 

 1.3.1.1. За делегирани от държавата дейности: било 0 лв., става 0 лв.; 

 1.3.1.2. За общински дейности: било 1 297 034 лв., става 1 297 034 лв.;  

 1.3.2. От собствени бюджетни средства в размер: било 1 066 231 лв., става 1 066 653 

лв.; 
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 1.3.2.1. От собствени средства за държавни дейности в размер: било 223 943 лв., 

става 254 243 лв.; 

 1.3.2.2. От собствени средства за общински дейности и дофинансиране в размер: 

било 842 288 лв., става 812 410 лв. от тях: 

 Средствата от продажба на общински нефинансови активи са разпределени за 

текущи ремонти в размер на 74 144 лв. 

  

 

 

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

издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публина 

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- 2399/ 02.11.2022 г., подадено от 

Иванина Марианова Господинова, в качеството на управител на ЕТ „Иванина Господинова“ 

с ЕИК 204736667 и седалище и адрес на управление с. Войника, община Стралджа, ул. 

„Васил Коларов“ № 17, е поискано откриване на процедура за издаване на Разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект – язовир представляващ имот с идентификатор 

11908.61.136, по кадастралната карта на с. Войника, Община Стралджа, област Ямбол, с цел 

„аквакултури и свързани с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на 

дейността“.  

Предоставените данни от заявителя, 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.  

 

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

общинска собственост и стопанска политика: Комисиите разгледаха и приеха 

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, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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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-гр.Стралджа прие следното: 

 

                                                       Р Е Ш Е Н И Е № 450 
 

 

Кметът на Община Стралджа да издаде на ЕТ „ИВАНИНА ГОСПОДИНОВА“, ЕИК 

204736667, със седалище и адрес на управление с. Войника, община Стралджа, ул. „Васил 

Коларов“ № 17 представлявано от Иванина Марианова Господинова,  разрешително за 

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

площ 140.635 дка, ПИ с идентификатор 11908.61.136, по кадастралната карта на с. Войника, 

Община Стралджа, област Ямбол, с цел рибовъдство и други дейности при условията и 

спазване на съответните нормативни изисквания и разрешителни режими по Договор № Д- 

816/31.07.2018 г. с Община Стралджа за наем на язовири. 

 

 

 

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

разходване на част от възстановените от РИОСВ  - Стара Загора средства от банковата 

сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 

2020г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Съгласно § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК /в сила от 11.12.2020 г./ за 

изменение на ЗУО, месечните обезпечения и отчисления  по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 

2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала, и се разходват по решение на 

общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от 

общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 

В изпълнение на ал. 2 на § 58 от ЗИД на ДОПК за изменение на ЗУО, Риосв- Стара Загора, 

възстанови на Община Стралджа сума в размер на 135 318.19 лв./сто тридесет и пет 

хиляди триста и осемнадесет лв. и деветнадесет ст./. Възстановените средства се разходват 

по решение на общински съвет. 

Съгласно чл. 28а., ал.1 от  Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 

ЗУО извършват морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, 

образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със 

заповед на министъра на околната среда и водите. Морфологичният анализ се актуализира 

на всеки 5 години.В тази връзка е сключен договор за извършване на морфологичен анализ 

на битовите отпадъци на територията на Община Стралджа , на стойност 15 000 

/петнадесет хиляди/ лв. без ДДС, 18 000 /осемнадесет хиляди/ лв. с ДДС.  

Необходима е подмяна на счупените налични контейнери, както и увеличаване  броя  на 

разположените на територията на Община Стралджа, за по- ефективното поддържане на 

чистотата, събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации 
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за тяхното третиране.  В тази връзка, част от тези средства могат да бъдат разходени за 

закупуването на контейнери за битови отпадъци, като част от общинската система за 

управление на отпадъците на обща стойност 13 230 лв. с ДДС. 

 

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

бюджет и финанси, за становище. 

Г-н Димчо Стойков: Комисията разгледа и прие проекторешението с ….гласа „за“, 

против няма, въздаржали се няма. 

 

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

 

 Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с  § 58, ал.1 и ал.2 

от ЗИД на ДОПК за изменение на ЗУО, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 451 

 

Общински съвет  - гр.Стралджа дава съгласие, част от  възстановените от РИОСВ- 

Стара Загора средства в размер на 135 318.19 лв. /сто тридесет и пет хиляди триста и 

осемнадесет лв. и деветнадесет ст./ да бъдат разходени за: 

1.Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци, за обезпечаване на 

общинската система за управление на отпадъците на обща стойност 13 230 /тринадесет 

хиляди двеста и тридесет /  лв. с ДДС. 

2.За  извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите 

отпадъци, образувани на територията на община Стралджа на стойност 18 000 /осемнадесет 

хиляди/ лв. с ДДС. 

 

 

 

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

кандидатстване на Община Стралджа по механизма за възстановяване и устойчивост по 

процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СРЕДА“ за финансиране на проектно предложение: „ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Стралджа, общ. 

Стралджа.“ 
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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 ще кандидатства по процедура с проект: 

„ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ   на  Основно училище ”Св.Св.Кирил и 

Методий”  гр.Стралджа, общ.Стралджа” 

Общината ще кандидатства за финансиране  на следните строителни дейности съгласно  

Техническо задание за проектиране: 

1. Прилагане на мерките за енергийна ефективност, предписани в Доклада за 

обследване на същите за училището, включващи:   

  Топлоизолиране на сградата; 

  Топлоизолиране на покрив;  

 Подмяна на част от осветителните тела с нови;  

 Автоматизация на отоплителната система; 

 Изграждане автономна фотоволтаична  система за добив на електричество 

максимум 48,8 МW/h год.; 

2. Модернизация на материалната база,  гарантираща здравословни и качествени 

условия за децата в училище. Осъвременяването и модернизацията на училището се 

осъществява със следните дейности: 

           

В  СГРАДАТА 

Създаване на достъпна архитектурна среда, осигуряваща нуждите на хората със 

специални потребности ; 

 Пристрояване на помещения за тоалетни на първи и втори етажи; 

 Обновяване на електрическата  инсталация в класните стаи;  

 Подмяна на съществуващите подови настилки в класните стаи; 

 Модернизация на цялостния интериор  и обособяване на нови функционални 

пространства;  

 Създаване и обзавеждане на нови кабинети . 

 

   В ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО 

 Вертикална планировка и отводняване; 

 Обособяване на характерни пространства:  

- кътове за учене на открито; 

- зони за отглеждане на растения и опитни полета; 

- зелени площи за реакреация и игра 

- фитнес на открито 

 Разбрах, че на заседанието на комисиите е имало въпрос за ремонта на училището. 

 Г-н Стоян Георгиев: Въпросът не бе „защо това училище“, а „защо тези дейности“? 

 Г-н Атанас Киров: Както знаете във всеки един проект има точкуване. СУ 

„П.К.Яворов“, както знаете е в доста добро състояние, създадена е STEM среда. Поради 

тази причина избрахме ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Ако изпълним изискванията има 

голяма шанс училището да спечели. 
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Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предстви становището от 

съвместно заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 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 основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-

Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 452 

 

 

1.Общински съвет Стралджа дава съгласие Община Стралджа да кандидатства по 

процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по 

Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и 

умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за финансиране на проектно 

предложение „ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ   на  Основно училище 

”Св.Св.Кирил и Методий”  гр.Стралджа, общ.Стралджа” 

  2.Общински съвет Стралджа упълномощава Кмета на Община Стралджа да 

предприеме всички необходими действия, свързани с кандидатстването и с последващото 

изпълнение на проект  „ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ   на  Основно 

училище ”Св.Св.Кирил и Методий”  гр.Стралджа, общ.Стралджа” 

3. .Общински съвет Стралджа дава своето съгласие Основно училище „Св.Св.Кирил 

и Методий” гр.Стралджа  да продължи да функционира като такова и същото  да не бъде 

закривано за период,  не по-малък от 5 години след окончателното плащане по проекта. 

 

 

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

кандидатстване на Община Стралджа по механизма за възстановяване и устойчивост по 

процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СРЕДА“ за финансиране на проектно предложение: „МОДЕРНИЗАЦИЯ и ОБНОВЯВАНЕ 

на изнесени групи на ДГ с. Зимница към  ДГ“МАТИ РУБЕНОВА“ гр. Стралджа, общ. 

Стралджа.“ 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Община Стралджа ще кандидатства по процедура с проект: 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  и ОБНОВЯВАНЕ  на  ДГ”СИНЧЕЦ”  в с.Зимница, филиал на ДГ 

“МАТИ РУБЕНОВА” гр.Стралджа, общ.Стралджа” 

 

Община Стралджа ще кандидатства за финансиране  на следните строителни дейности 

съгласно  Техническо задание за проектиране: 
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3. Прилагане на мерките за енергийна ефективност, предписани в Доклада за 

обследване на същите за детската градина, включващи:   

  Саниране на административната част; 

 Топлоизолиране на покривите и подовете на първи етаж;  

 Монтаж на автоматизирани външни ролетни щори в помещенията на групите; 

 Подмяна на осветлението с енергоспетяващи LED осветители;   

 Подмяна на помпи и вертикални отоплителни щрангове с енергоспестяващи  

такива и цялостна автоматизация за управление  системата за отопление;  

 Монтаж на слънчеви колектори за битова гореща вода; 

 Изграждане автономна фотоволтаична  система за добив на електричество 

максимум 48,8 МW/h год.; 

4. Модернизация на материалната база,  гарантираща здравословни и качествени 

условия за децата в градината. Обновяването и модернизацията на детската градина  се 

осъществява със следните дейности: 

          В  СГРАДАТА 

 Осигуряване на достъпна среда; 

 Подмяна на вътрешната ел. инсталация в групите; 

 Реконструкция канализационната система в групите; 

 Подмяна на кухненско оборудване и изграждане вентилация в кухнята; 

 Вътрешно боядисване, ново обзавеждане в спалните и занималните, доставка 

колонни климатици и др 

   В ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО 

 Вертикална планировка и отводняване; 

 Изграждане площадки за спорт, обучение за пътното движение, игрови 

съоръжения на гумирана настилка, пясъчници; 

 Изграждане на природен кът с опитно поле; 

 

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

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 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 основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-

Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 453 

 

1.Общински съвет Стралджа дава съгласие Община Стралджа да кандидатства по 

процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по 

Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и 

умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от 
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Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за финансиране на проектно 

предложение „МОДЕРНИЗАЦИЯ и ОБНОВЯВАНЕ на изнесени групи на ДГ с. Зимница 

към  ДГ“МАТИ РУБЕНОВА“ гр. Стралджа, общ. Стралджа.“ 

 2.Общински съвет Стралджа упълномощава Кмета на Община Стралджа да 

предприеме всички необходими действия, свързани с кандидатстването и с последващото 

изпълнение на проект  „МОДЕРНИЗАЦИЯ и ОБНОВЯВАНЕ на изнесени групи на ДГ с. 

Зимница към  ДГ“МАТИ РУБЕНОВА“ гр. Стралджа, общ. Стралджа.“ 

3.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие съответния филиал на Детска 

градина „Мати Рубенова” гр.Стралджа в сградата на ДГ с.Зимница да продължи да 

функционира като такъв и същия  да не бъде закриван за период,  не по-малък от 5 години 

след окончателното плащане по проекта. 

 

 

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

даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири  публична общинска 

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

 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Поради  изтичане на срока, на сключени договори в т.ч.  договори за 

концесия и за наем на язовири-публична общинска собственост, предстои провеждане на 

процедура за отдаване под наем на следните язовири: 

- Язовир с площ 43 876 кв.м., представляващ  ПИ с идентификатор 72076.10.142 

/стар номер  000104/, находящ се в землището на с.Тамарино, общ.Стралджа; 

- Язовир с площ 43 085 кв.м., представляващ  ПИ с идентификатор 35794.23.19 

/стар номер  000019/, находящ се в землището на с.Каменец, общ.Стралджа; 

- Язовир с площ 81 423 кв.м., представляващ  ПИ с идентификатор 43615.40.26 

/стар номер  000026/, находящ се в землището на с.Леярово, общ.Стралджа. 

 

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

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

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

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

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

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

чрез предоставянето им под наем или на концесия.  
 Предложението ми за бъдещото стопанисване и управление на язовирите съобразно 

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

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

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

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

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

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

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

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

землищата Тамарино, Каменец и Леярово няма регистрирано сдружение за напояване.  

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

стопанисването, поддръжката и осъществяването  на техническата експлоатация на 

съответния язовир. 

На комисиите е заден въпрос за един от язовирите? 

Г-н Тодор Железов: Ставаше въпрос за язовира в с. Леярово. Искахме да присъства 

човек от дружеството, но няма представители. Този язовир се управлява от доста време от 

Ловното дружество и се организират празници, риболов и т.н. Мисълта ни бе, какво ще се 

случи след като някой спечели търга. Това е място което създаваше развлечение за хората. 

Защо не го дадем пак на Ловното дружество? 

Г-н Атанас Киров: Това определя закона. Не знам как е било дадено на Ловното 

дружество преди. Но аз искам да сме изрядни и ще го направим по законовия начин. 

Повиках човек от дружеството, те имат адвокат който знае законите и се разбрахме. Те ще 

участват в търга и се надяваме да го спечелят. В общината имаме 32 бр. язовири, като за 

всичките се заплаща наем. 

Инж. Иван Митев: Съгласно Закоба за общинска собственост чл.8, ал.4 

Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се 

извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон не е 

предвидено друго. 

Г-н Йордан Йорданов: Има искане от Ловно рибарското сдружение. Този язовир е 

бил отдаден на ЛРД – Стралджа. Защо сега не можем да им го отдадем по същия начин? 

Язовира не е създаден за риболов, а за напояване. По язовири България е на второ място 

след САЩ. Неслучайно държавата поиска язовирите да се прехвърлят към нея. Въпроса ми 

е има ли шанс, язовира да се отдаде ЛРД? 

Г-н Атанас Киров: В закона е записано ясно, като аз не мога да подам 

незаконосъобразна докладна към Общински съвет. Начинът ЛРД да получи язовира е да 

спечели търга. 

Г-н Йордан Йорданов: Не съм запознат със закона, но съм  убеден, че има начин да 

се отдаде на ЛРД без търг. 

Г-н Атанас Киров: Ако намерите начин, ще подам докладна към Общински съвет за 

отмяна на това решение, ако бъде взето, разбира се, за да внесем нова за отдаване на 

язовира на ЛРД. Но не мисля, че ще откриете такъв. 

Г-н Йордан Йорданов: Защо не оттеглите докладната? 

Инж. Иван Митев: Докладна може да бъде оттеглена преди гласуване на дневен ред. 

След гласуването му, правилникът не позволява оттегляне на докладни записки. 

Г-н Стоян Георгиев: Защо не може да бъде отложена с 1 месец. Става въпрос за едни 

малко повече от 6 000 лв. Толкова ли са зле нещата, че да не можем да ги отложим? А ако 

гласуваме против, и решението не бъде прието? 

Г-н Атанас Киров: Както казах, аз съм съгласен да отменим решението, ако намерите 

законов начин по който да отдадем язовира на конкретното дружество. 
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Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предстви становището на ПК по 

общинска собственост и стопанска политика: Комисиите разгледаха и приеха 

проекторешението. 

 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 12 гласа; 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев,  

 Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

 

„ПРОТИВ”- 3 гласа ; 

  Стоян Георгиев, Йордан Йорданов, Тодор Железов 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1 глас.; 

 Мария Толева. 

Приема се. 

 

 На основание основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС във 

връзка с § 12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите,  § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и 

чл.47, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 454 

 

 

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

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

на имоти-публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 

години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за следните имоти: 

1. ПИ с идентификатор 72076.10.142 /стар номер  000104/, с НТП: Язовир, с площ 

43,876 дка по КККР на с.Тамарино, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2594/10.03.22г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 1536,00 лв. без 

ДДС. 

2. ПИ с идентификатор 35794.23.19 /стар номер  000019/, с НТП: Язовир, с площ 

43,085 дка по КККР на с.Каменец, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2580/09.12.21г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 1508,00 лв. без 

ДДС. 

3. ПИ с идентификатор 43615.40.26 /стар номер  000026/, с НТП: Язовир, с площ 

81,423 дка по КККР на с.Леярово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, АОС /публична/ 

№2626/19.10.22г., при начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 2850,00 лв. без 

ДДС. 
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II.Общински съвет - Стралджа упълномощава  кмета на община Стралджа да 

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

реда на Наредба №2 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост и сключи договор за наем със спечелилия  Изпълнител/Оператор на 

язовирната стена. 

 

 

 

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

ликвидиране на съсобственост в УПИ II-2366, 4664, кв. 152, отреден „За фотоволтаична 

инсталация, производствена и складова дейност“ съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ на гр. 

Стралджа, чрез продажба на общинската част от новообразувания собствен урегулиран 

имот. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: В общинска администраци я е постъпило искане от Красимир 

Богданов с предложение за ликвидиране на съсобственост в образувания УПИ II-2366,4664, 

кв.152, отреден „За фотоволтаична инсталация, производствена и складова дейност“, 

съгласно влазъл в сила ПУП-ПРЗ на гр. Стралджа.  

Образуваният собствен имот  с обща площ 1331 кв.м. по регулационния план на гр. 

Стралджа обединява 2 имота.  

В предвид изпълнението на годишната програма за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост и бюджета за 2022г. и разпоредбите на Закона 

за общинска собственост, правя следното предложение за ликвидиране на съсобственост 

чрез продажба на имот-частна общинска собственост както следва: 

-323/1331 кв.м. ид. части от УПИ II-2366,4664, кв.152, отреден „За фотоволтаична 

инсталация, производствена и складова дейност“, целия с площ 1331 кв.м.,предстваляващ 

ПИ с идентификатор 69600.501.4664 с площ 323 кв.м., вид територия: Урбанизирана по 

КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол, при граници на ПИ: 69660.501.2366; 

69660.501.4662; 69660.501.2368; 69660.501.4667; 69660.501.4665. 

Преписката е комплектована с необходимите документи, в т.ч. е изготвена пазарна 

оценка от лицензиран оценител на общинската част от имота, акт за общинска собственост, 

данъчна оценка. 

 

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

общинска собственост и стопанска политика: Комисиите разгледаха и приеха 

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, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 
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 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.2 и чл.19, ал.1, 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 прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 455 

 

 

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 следния имот: 

- 323/1331 кв. м. ид. части от УПИ II-2366, 4664, кв.152, отреден „За фотоволтаична 

инсталация, производствена и складова дейност“, целия с площ 1331 кв.м., представляващ 

ПИ с идентификатор 69660.501.4664 с площ 323 кв.м., вид територия: Урбанизирана по 

КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол, при граници на ПИ: 69660.501.2366; 

69660.501.4662; 69660.501.2368; 69660.501.4667; 69660.501.4665; 

2. Общински съвет дава своето съгласие  да се ликвидира собствеността в следния 

имот: УПИ II-2366, 4664, кв.152, отреден „За фотоволтаична инсталация, производствена и 

складова дейност“, целия с площ 1331 кв.м. по регулационен план на гр. Стралджа, като се 

продаде общинската част от собствения недвижим имот, а именно: 

- 323/1331 кв.м. ид. части от УПИ II-2366, 4664, кв.152, отреден „За фотоволтаична 

инсталация, производствена и складова дейност“, целия с площ 1331 кв.м., представляващ 

ПИ с идентификатор 69660.501.4664 с площ 323 кв.м., вид територия: Урбанизирана по 

КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол, при граници на ПИ: 69660.501.2366; 

69660.501.4662; 69660.501.2368; 69660.501.4667; 69660.501.4665; се продаде на Красимир 

Манолов Богданов, с адрес: гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Геме 

Димитров“ № 26, в качеството му на съсобственик. 

3. Общински съвет одобрява Пазарна оценка от лицензиран оценител на общинската 

част на имота, подробно описана в т.2 от решението в размер на 4520,00 лв. /четири хиляди 

пртстотин и двадесет лв./, при данъчна оценка на общинската част 1097,20 лв. /хиляда 

деветдесет и седем лв. и двадесет ст./ 

4. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по ликвидиране 

на съсобствеността и сключи договор за продажба с Красимир Манолов Богданов, с адрес: 

гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Геме Димитров“ № 26. 

5. Плащанията от куповача Красимир Манолов Богданов да се извършат към датата 

на сключване на договора, както следва: 

5.1. Цената на общинската ид. част от имота: 4520,00 лв. /четири хиляди пртстотин и 

двадесет лв./ 
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5.2. Местен данък (3,00%)- 135,60 лв. /сто тридесет и пет лв. и 60 ст./ 

5.3. Цена на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител – 200,00 лв. /двеста 

лв./ 

 

 

 

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

кандидатстване на Община Стралджа по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, ПРЧР 2021-2027. 

 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: На 11.11.2022г. е отворена процедура рез подбор на проектни 

предложения – „Бъдеще за децата“, финансирана от програма „Развитие на човешкире 

ресурси“, по която община Стралджа е допустим кандидат. Основната цел на процедурата е 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в 

домашна среда, както и други видове, консултативна подкрепа, свързана с превенция на 

рисковете от изоставяне на деца; негативните тенденции и последици от детската бедност, 

както и подобряванео на качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за 

детето. Всяко проектно предложение задължително следва да включва дейности, насочени 

към подобряване на качеството на живот на децата от уязвими групи и.или интегрирани 

здравно-социални услуги. Максималният размер на безвъзмездната помощ в 200 000 евро. 

Условие за подаване на проектно предложение от община Стралджа по Процедурата е 

Общински съвет да вземе решение за кандидатстване. Проектното предложение ще 

надгради опита на общината в предоставянето на интегрирани здравно-социални 

интервенции по процедура „Услуги за ранно детско развитие“. 

 

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

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 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, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

ал.1 от Закона за социалните услуги и т.24.6 от Условия за кандидатстване по процедура 
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чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ на ПРЧР 

2021-2027, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 456 

 

 

 1. Дава съгласие община Стралджа да подаде проектно предложение по процедура 

чрез подбор на проектни предлоцения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ , ПРЧР 

2021-2027; 

 

 2. Упълномощава Кмета на община Стралджа да организира необходимите дейности 

по подготовка на проектното предложение и да подаде чрез ИСУН изготвено проектно 

предложение. 

 

 

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

кандидатстване на Община Стралджа с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет“. 

 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: На 12.10.2022г. е отворена процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна помощ „Укрепване на общинския капацитет“, която е финансирана по 

програма „Развитие на човешките ресурси“, по която общините са конкретни 

бенефициенти. Основната част на операция „Укрепване на общинския капацитет“ е да 

подкрепи реформирането на системата за социалните услуги и да улесни прехода към нови 

механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. 

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на провомощията 

им по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична 

помощ ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на 

социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, 

ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от нашите граждани. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за общината е в размер на 

50 365 лв. 

 

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

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 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, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 
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            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

ал.1 от Закона за социалните услуги и т.20 от Условия за кандидатстване по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет“ на ПРЧР 2021-2027, Общински съвет-Стралджа прие 

следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 457 

 

1. Дава съгласие община Стралджа да подаде проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.003 

„Укрепване на общинския капацитет“ , ПРЧР 2021-2027; 

 

 2. Упълномощава Кмета на община Стралджа да организира необходимите дейности 

по подготовка на проектното предложение и да подаде чрез ИСУН изготвеното проектно 

предложение. 

 

По т.10 Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

провеждане на извънредно присъствено заседание на общо събрание на Асоцияцията по 

ВиК – Ямбол, което ще се проведе на 14.12.2022г. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Въз основа на покана на Председателя на Асоцияцията по ВиК – 

Ямбол, се свиква заседание на Общото събрание на 14.12.2022г. Необходимо е Общински 

съвет – Стралджа да предостави на Кмета на общината /на мен/ позиция и мандат за 

становище по следните точки от дневния ред на заседанието: 

 Точка 1. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение №2 към 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни канализационни услуги между Асоциация по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол и „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол. 

 Точка 2. Разни. 

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

водоснабдяване и канализация на база резултатите от преброяването  на населението на 

Република България през 2021г., броят на гласовете в общото събрание се разделя между 

членовете по решение на председателя на асоцияцията. На база брой жители на всяка 

община от преброяването на населението през 2021г., се определя процентно съотношение 

на гласовете на членовете на Общото събрание на асоцияцията, както следва: Областен 

управител на област Ямбол – 35%, Община Ямбол – 36,6%, Община Болярово – 1,85%, 

Община Елхово – 7,86%, Община Тунджа – 12,54% и Община Стралджа – 6,15%. 
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Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предстви становището от съвместно 

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха проекторешението. 

 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа; 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

от Закона за водите и чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), 

Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 458 

 

  

 I. Общински съвет – гр. Стралджа предоставя на Кмета на Община Стралджа – 

Атанас Киров Киров позиция и мандат за становище и гласуване на извънредно 

присъствено заседание на общото събрание на Асоцияция по ВиК – Ямбол, което ще се 

проведе на 14.12.2022г. по следните точки: 

 Точка 1. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение №2 

към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни канализационни услуги между 

Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол и 

„ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол. 

 Точка 2. Разни. 

 

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

Административно процесуалния кодекс (АПК) предвид настоящото извънредно 

присъствено заседание. 

 

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

кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР 2014 – 2020г. 

 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: С Обява за откриване на процедура чрез подбор, Управляващият 

орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 е обявил 
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процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, 

в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. По процедурата се подпомагат проектни предложения, 

които допринасят за постигане на целите по подмярката насочени към насърчаване на 

социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в 

селските райони. Националният план за действие по енергийна ефективност, задължава 

собствениците на сгради за обществено обслужване – държавни и общински 

администрации, да извършват управление на енергийната ефективност чрез изпълнение на 

програми, дейности и мерки за повишаването й. 

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на 

населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото 

социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със 

съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в 

селските райони. Недостига на инвестиции за обновяване на съществуващата 

инфраструктура води до влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашава 

способността им да задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в 

социално-икономически спад.  

Максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение 

по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за един 

кандидат община, като не е предвиден минимален размер на БФП по процедурата, за 

конкретен проект на кандидат община.  

Във връзка с предоставената възможност, община Стралджа възнамерява да 

подготви проектно предложение, с което да кандидатства, за да получи финансиране по 

програмата.  

Задължителен документ на етап кандидатстване е препис от Решение на Общински 

съвет за подаване на проектното предложение по конкретната процедура от Кандидата. 

 

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

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха проекторешението. 

 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа; 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 459 
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1. Дава съгласие Община Стралджа да подаде проектно предложение и да 

кандидатства по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 

– Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

2. Дейностите, включени в проекта са в пълно съответствие на приоритетите на 

Плана за интегрирано развитие на община Стралджа за периода 2021-2027г.  

3. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира необходимите 

дейности по подготовка на проектното предложение и да подаде чрез ИСУН изготвеното 

проектно предложение. 

 

 

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

кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

  

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: С Обява за откриване на процедура чрез подбор, Управляващият 

орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 е обявил 

процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода 

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

По процедурата се подпомагат проектни предложения, които допринасят за постигане на 

целите по подмярката насочени към насърчаване на социалното приобщаване, 

намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Публичната 

инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в 

градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото социално-

икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата 

инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. 

Недостига на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура води до 

влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашава способността им да 

задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-

икономически спад.  

Състоянието на голяма част от водопроводната мрежа в селските райони е в много лошо 

състояние. Водопроводите са изградени основно от етернитови тръби, които представляват 

- 64,2% от довеждащите и 70% от разпределителните водопроводи. Същите са много 
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остарели и респективно силно амортизирани, което води до много чести аварии и течове на 

вода. В малките населени места, предимно села, е нарушено водоснабдяването, което 

поставя населението в чести режими на водата. Мярката предвижда финансиране на 

проекти за водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони, като цели да се подобри достъпа до качествена и чиста питейна вода в 

малките населени места в селските райони. Подобрената водоснабдителна инфраструктура 

би предоставила възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на 

по-добра среда за живот и работа и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези 

райони. 

Максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение по 

процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 1 500 000 евро за един 

кандидат община, като не е предвиден минимален размер на БФП по процедурата, за 

конкретен проект на кандидат община.  

Във връзка с предоставената възможност, община Стралджа възнамерява да подготви 

проектно предложение, с което да кандидатства, за да получи финансиране по програмата.  

Задължителен документ на етап кандидатстване е препис от Решение на Общински съвет за 

подаване на проектното предложение по конкретната процедура от Кандидата. 

 

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

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха проекторешението. 

 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 16 гласа; 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 460 

 

1. Дава съгласие Община Стралджа да подаде проектно предложение и да 

кандидатства по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 

– Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

2. Дейностите, включени в проекта са в пълно съответствие на приоритетите на 

Плана за интегрирано развитие на община Стралджа за периода 2021-2027г.  

3. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира необходимите 

дейности по подготовка на проектното предложение и да подаде чрез ИСУН изготвеното 

проектно предложение. 
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По т.13 Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно 

учредяване право на преминаване в полза на „Диана кабел ТВ“ ООД, гр. Ямбол за обект 

„Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, общ. Тунджа, с. Джинот, общ. 

Стралджа, с. Търнава, общ. Тунджа до с. Иречеково, общ. Стралджа“, засягащо поземлени 

имоти – общинска собственост на територията на с. Джинот, общ. Стралджа и с. Иречеково, 

общ. Стралджа. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: В общинска администрация е постъпило официално писмено 

заявление от Жулиета Господинова – управител на „Диана Кабел ТВ“ ООД за учредяване 

право на преминаване с цел прокарване  на оптичен кабел за обект „Оптичен кабел от гр. 

Ямбол до с. Могила и от с. Могила, общ. Тунджа, с. Джинот, общ. Стралджа, с. Търнава, 

общ. Тунджа до с. Иречеково, общ. Стралджа“ върху имоти – общинска собственост. Към 

заявлението е приложен технически проект – част геодезия от ПУП – парцелен план и 

регистър на засегнатите имоти – общинска собственост по кадастралната карта на селата 

Джинот и Иречеково. Заявителят е вписан в публичния регистър на предприятията съгласно 

Закона за електронните съобщения. Съгласно чл.30 от Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура, операторите на електронни съобщителни мрежи имат 

право да разполагат електронни съобщителни мрежи и да изграждат свързаната с тях 

физическа инфраструктура въз основа на писмен договор, включително на договор за наем, 

договор или административен акт, върху, над или под имоти – общинска собственост. 

Правата се предоставят за срок до 10 /десет/ години по реда на чл.19 от ЗЕСМФИ и ЗОС, 

т.е. без провеждане на търг или конкурс. При изграждане на нова и/или разширение на 

съществуваща линейна инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи 

в полза на операторите, възникват сервитути съгласно чл.31, ал.1 от ЗЕСМФИ. Сервитутите 

по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и реда на Закона за 

кадастъра и имотния регистър. За имоти публична собственост не се дължи обещетение 

съгласно чл.31, ал.3 от същия закон. За имоти частна собственост  се дължи обещетение. В 

трасето за парцеларния план за преминаването на оптичния кабел са включени имоти – 

публична общинска собственост с НТП-полски пътища, пасище, дере, напоителен канал. 

Изключение прави само един имот в с. Иречеково, който е частна общинска собственост и 

за този имот се дължи обещетение от заявителя. 

 

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

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 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, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 
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„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.7, ал.2 и чл.34, ал.6 

от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.1 и ал.5, чл.18, ал.3 във връзка с чл.19, ал.1 и 

чл.31, ал.1 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура и чл.17, ал.3 от Наредба №2 за редът и придобиване на право на 

собственост и на ограничени вщни права за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет-Стралджа прие 

следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 461 

 

1. Общиски съвет – гр. Стралда дава своето съгласие за учредяване на право на 

преминаване, за срок от 10 /десет/ години, в полза на „Диана Кае ТВ“ ООД, 

ЕИК:128046677, седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к.“Златен рог“ бл.27, ет.15, 

представлявно от управителя – Жулиета Ахмдова Господинова, ъгласно одобрена 

техническа документация, както следва: 

1.1. Безвъзмездно право на преминаване през поземлен имот – публична общинска 

собственост, както следва: 

Землище на с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол – обща дължина на трасето в 

землището а с. Джинот е 3 562,20 м. и сервитут о 0,50 м. от двете страни на провода, 

преминаващ през следните имоти: 
- ПИ с идентификатор №20804.140.109 с НТП – пасище, мера, целия с площ от 3 113 кв. 

м., м. „Новия Юрт“, вид територия - Земеделска по КК и КР на с. Джинот, общ. 

Стралджа, публична общинска собственост. 

- ПИ с идентификатор №20804.140.112 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен 

път, целия с площ от 6742 кв. м., вид територия - Земеделска по КК и КР на с. Джинот, 

общ. Стралджа, публична общинска собственост. 

- ПИ с идентификатор №20804.150.125 с НТП – дере, целия с площ от 4 655 кв. м., вид 

територия - Земеделска по КК и КР на с. Джинот, общ. Стралджа, публична общинска 

собственост 

- ПИ с идентификатор №20804.130.215 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен 

път, целия с площ от 2 239 кв. м., вид територия - Земеделска по КК и КР на с. Джинот, 

общ. Стралджа, публична общинска собственост. 

- ПИ с идентификатор №20804.110.110 с НТП – Напоителен канал, целия с площ от 4 829 

кв. м., вид територия – Територия, заета заета от води и водни обекти по КК и КР на с. 

Джинот, общ. Стралджа, публична общинска собственост. 

- ПИ с идентификатор №20804.110.119 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен 

път, целия с площ от 8 596 кв. м., вид територия - Земеделска по КК и КР на с. Джинот, 

общ. Стралджа, публична общинска собственост. 
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Землище на с Иречеково, общ. Стралджа, обл. Ямбол – Обща дължина на трасето в 

землището на с. Иречеково е 2072,00 м. и сервитут по 0,50 м. от двете страни на 

провода, преминаващ през следните имоти: 
- ПИ с идентификатор №32771.110.248 с НТП - – За селскостопански, горски, ведомствен 

път, целия с площ от 10 472 кв. м., вид територия - Земеделска по КК и КР на с. 

Иречеково, общ. Стралджа, публична общинска собственост. 

- ПИ с идентификатор №32771.110.257 с НТП - – За селскостопански, горски, ведомствен 

път, целия с площ от 2 174 кв. м., вид територия - Земеделска по КК и КР на с. 

Иречеково, общ. Стралджа, публична общинска собственост. 

- ПИ с идентификатор №32771.120.335 с НТП - – За селскостопански, горски, ведомствен 

път, целия с площ от 13 020 кв. м., вид територия - Земеделска по КК и КР на с. 

Иречеково, общ. Стралджа, публична общинска собственост. 

1.2. Възмездно право на преминаване през поземлен имот – частна общинска 

собственост, след заплащане на равностойно обещетение, както следва: 

Землище на с Иречеково, общ. Стралджа, обл. Ямбол - Обща дължина на трасето в 

землището на с. Иречеково е 2 072,00 м. и сервитут по 0,50 м. от двете страни на 

провода, преминаващ през следния имот: 
- ПИ с идентификатор №32771.110.109 с НТП - Ливада, целия с площ от 26 596 кв. м., м. 

„Кичи дере“, вид територия - Земеделска по КК и КР на с. Иречеково, общ. Стралджа, 

частна общинска собственост. 

2. Упълномощава кмета на общиа Стралджа да сключи договор за учредяване на 

право на преминаване с „Диана Кабел ТВ“ ООД. 

 

 

 

По т.14 Докладна записка от Александър Станчев – за кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед №З-958/28.11.2022г. относно учредяване на възмездно право на ползване 

за устройване на постоянен пчелин върху 3 000/21 073 кв.м. ид. ч. от имот с идентификатор 

№51384.12.265, НТП – пасище, публична общинска собственост по КК и КР на с. Недялско, 

общ. Стралджа в полза на собственика на регистрирания животновъден обект – пчелин. 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: В общинска администрация е постъпило заявление от Мая Любенова, с 

искане за учредяване на възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин с 

капацитет 330 бр. пчелни семейства върху 3 000/21 073 кв.м. ид. ч. от имот – публична 

общинска собственост, намиращ се в местността „Авлавийски връх“ на с. Недялско, за срок 

от 10 години. Заявителя желае да подаде проектно предложение за кандидатстване  по 

Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски  стопани от Мярка 6. Развитие на 

стопанствата и предприятията, с краен срок за кандидатстване 06.01.2023г. Към 

заявлението са приложени удостоверение за регистрация на жив. Обект – пчелин, издадено 

от ОДБХ – гр. Ямбол. Съгласно Закона за пчеларството, за устройването на постоянни 

пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на 
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ползване. Съгласно ЗСПЗЗ, за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, 

на собственици на пчелини, регистрирани по чл.8 от Закона за пчеларството, може да се 

учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския 

поземлен фонд. За учредяване на право на ползване върху въпросния имот – общинска 

собственост е възложено изготвяне на пазарна оценка на ограничено вещно право за срок 

от 10 години на независим оценител. Оценката за учредяване право на ползване върху 

3 000/21 073 кв.м. ид.ч., е съответно в размер на 920,00 лв. за целия период за ползване – 10 

години. В изпълнение на изискванията от ЗСПП, заявителят – Мая Любенова е уведомена и 

изразила съгласие за изготвената пазарна оценка от независим оценител.  

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

заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 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, 

            Нели Тончева, д-р Дора Йовчева, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.11, ал.1 и ал.2 от 

Закона за пчеларството, чл.37п, ал.1, ал.4, т.2, ал.7, т.2, ал.8, ал.12 от ЗСПЗЗ, във връзка с 

чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.17, ал.3 от Наредба №2 за редът и придобиване на право на 

собственост и на ограничени вщни права за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет-Стралджа прие 

следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 462 

 

1. Общински съвет – гр. Стралджа дава своето съгласие за учредяване на възмездно 

право на плзване без търг или конкурс, за срок от 10 /десет/ години в полза на Мая Любчова 

Любенова, собственик на регистриран животновъден обект – пчелин №8684-0242, 

предназначен за отглеждане на 330 бр. пчелни семейства, за устройване на постоянн пчелин 

върху поземлен имот – публична ощинска собственст, както слдва: 

- 3 000/21 073 кв.м. ид.ч. от имот с идентификатор №51384.12.265, с НТП – пасище, 

щелият с площ от 21 073 кв.м., вид територия – Земеделска, м. „Алавлийски връх“ по КК и 

КР на с. Недялско, общ. Стралджа, обл. Ямбол. 

2. Общински съвет – гр. Стралджа одобрява пазарна оценка, опредлена от 

лицензиран оценител за учредяване на вещно право на ползване на имота, описан в т.1 в 

размер на 920,00 лв.  /деветстотин и двадесет лв./ за 10 годишния срок за ползване или 

92,00 лв. /дветдсет и два лв/ на година. 
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3. Общински съвет – гр. Стралджа задължава Мая Любчова Любенова да възтаови 

разходите за изготвяне на пазарна оцека от лицезиран оцеител в размер а 160,00 лв. /сто и 

шестдесет лв./ 

4. Общински съвет – гр. Стралджа упълномощава кмета на общиа Стралджа да 

сключи договор за право на ползване с Мая Любчова Любенова, след заплащане на първата 

годишна вноска за право на ползване. 

 

 

По т.15 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Г-н Стоян Георгиев: Г-н Киров, водопровода в с. Зимница е сравнително нов, на 

около две години, ако не се лъжа, а вече започнаха доста аварии да се появяват, въпреки, че 

е подновен изцяло. 

Г-н Атанас Киров: Какви аварии? 

Г-н Стоян Георгие: Аварии на водопровода. До колкото знам аварии по водопровода, 

а не предизвикани от други лица. Миналата седмица в понеделник водата спря в село. 

Другото което ми е известно, трябва да се направят действия за отцепване на проблмния 

район и да има вода в другите райони на селото, но явно не е така, понеже цялото село 

нямаше вода. 

Г-н Атанас Киров: Не съм запознат с проблема, но най-вероятно е била авария на 

централни водопровод. 

Г-н Стоян Георгиев: Не е централния водопровод. Едната беше в улицата зад 

църквата. Другият ми въпрос, който повече ме претеснява е относно така наречните 

фотоволтаични инсталации. С присъединяването има проблеми, може би знаете, че в селото 

нямаше ток, което за щастие беше само половин ден, благодарение и на бързата реакция на 

кмета г-н Стамов. Възможно ли е общината да упражнява по-добър контрол при 

изграждането на такива инсталации? Не знам дали в конкретния случай  е имало трасе, дали 

е било спазено или дали изобщо е било дадено такова или са започнали да копаят на своя 

глава предварително, нямам информация. Но истината е, че ако всеки път ще става така, 

това не  добре. А такива инсталации не се изграждат само в с. Зимница. 

Г-н Атанас Киров: Въпросът Ви е много уместен. В Стралджа имахме същият 

проблм преди време. Специално за Стралджа, мисля, че взехме мерки, защото някои хора 

тук също се опитваха да правят каквото си искат. За безотговорността съм съгласен, има и 

такива хора, които тръгват да правят каквото си искат без да мислят за последствията, но го 

има и този момент, в който хората които съглауват проекта си с енергото за посочването на 

трасе, а това което им дават от енергото не отговаря на реалността. В един момент започват 

да копаят и се оказва, че кабелат е там където реално на тяхното трасе не е посочен. Добър 

Ви е въпроса. Опитваме се да контролираме нещата, колкото и да ни е трудно, понеже сега 

тези фотоволтаични инсталации станаха много модерни.  

Инж Иван Митев: Колеги, други въпроси има ли? Г-н Койчев? 

Г-н Койчо Койчев: Става въпрос за уличните кучета. Тук по центъра и по други 

улици се виждат. Някои от тях имат марки на ушите, други нямат. Въпроса ми е от къде са 

тези кучета, от града ли са? 

Г-н Атанас Киров: Не са от града. Най-вероятно са пуснати от някой приют. Има 

приюти, които взимат пари от разни фондации „уж“ да ги гледат и в един момент когато 

получат финансирането тези кучета не са им нужни и ги пускат в някой отдалечен град. 

Помня преди време в с. Лозенец бяха пуснати 10-тина кучета. С един бус, натоварени 
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вътре, и прото ги пуснаха и си заминаха. Това е голям проблем. Ще се постраем да го 

отстраним  в най-скоро време. 

Инж. Иван Митев: Други въпроси има ли? Г-н Георгиев? 

Г-н Стоян Георгиев: На ул.“Васил Левски“ в града има ремонт който все още не е 

приключил, все още няма пешеходна пътека, както и не е осветен учатъкът до училището. 

От там минават над 500 деца в учебните дни, както сутрин, така и вечер. Виждаме, че се 

стъмва рано и това е проблем. Този ремонт, ако не се лъжа трябваше да е приключил вече.  

Г-н Атанас Киров: Очаквах този въпрос. Да, вината е наша. Решихме където правим 

улици да подменяме и водопровода, за да не се наложи смяна, след полагането на новия 

асфалт. За да спестим средства, решихме да го направим сами, вместо да наемаме фирма 

изпълнител и това ни забави. Ние купуваме нужните материали за подмяната, а ВиК 

извършват дейностите. Относно неосветената част, ще вземем мерки още днес. 

Г-н Йордан Йорданов: 200 м. ли бе сменен водопровода? 

Г-н Гроздан Иванов- зам.-кмет на община Стралджа – 80 м. 

Г-н Йордан Йорданов: Какво ще правим с другите, които не са сменяни? Можем да 

поискаме, общината да се грижи за поддръжката на водопроводната мрежа. 

Г-н Атанас Киров: В града това лято, бе спокойно откъм въпроса с водата, но в 

селата не беше така. Село Джинот и други села в общината нямаха вода с дни. Като цяло 

ВиК не може да се справя и за да отстраним проблемите, в един момент се наложи да 

изземем техните функции. Където и да има проблеми с водопроводната мрежа, а и не само, 

първо зънят на мен. Аз какво мога да им отговоря? Не съм началник на ВиК. Те са отделно 

дружество. Вече мисля, че ще е по-добре ВиК да минат към общината, за да се справяме по 

добре в това отношение. 

Г-н Петър Драгиев: Няма да позволят да минат към общината. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 41-во заседание на 

Общински съвет-Стралджа в  11:15 ч. 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ:    /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа    

 

 

Водещ протокола:     /п/ 

                                С. Атанасова 


